Hier
in Vilvoorde

Klaas, vilvoprikker in Houtem
Alan over corona en cultuur
Samenleven in diversiteit

‘Voor velen onder ons
had de coronacrisis
harde en dramatische
gevolgen.’
We namen meer tijd om te fietsen, om te wandelen in onze parken,
Peutiebos, de Dorent, de Tangebeekvallei, het groene Houtem.
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DICHTER BIJ ELKAAR DOOR
VOOR ELKAAR TE ZORGEN
Ons dagelijks leven werd dit jaar flink
dooreen geschud. Heel wat Vilvoordenaars hebben het moeilijk. Maar er
was ook veel hartverwarmende
solidariteit. Iedereen die mee de
handen uit de mouwen stak in haar of
zijn wijk, voor de buren, voor een
kwetsbaar familielid of in één van de
Vilvoordse zorginstellingen, die
verdient een groot applaus. Want we
hebben goed voor elkaar gezorgd de
voorbije maanden en dat heeft ons

ook dichter bij elkaar gebracht.

ESSENTIËLE BEROEPEN
Het personeel van het Jan Portaelsziekenhuis, van onze rusthuizen, de
huisartsen: hun inzet inspireerde ons
allemaal. Voor Groen is het een
signaal om nog meer te investeren in
zorg en gezondheid. Want ons zorgpersoneel verdient een blijvende
waardering. We ontdekten ook andere
essentiële beroepen waar onze sa-

menleving op steunt: kassier, rekkenvuller, buschauffeur, vuilnisophaler,
leerkracht: allemaal risocoberoepen,
vaak ingevuld door vrouwen.
Voor velen onder ons had de coronacrisis harde en dramatische gevolgen.
Het stadsbestuur ondersteunde
OCMW-cliënten, verenigingen, handelaars.De coronacrisis heeft ons leven
ook vertraagd. We kregen plots meer
tijd. Het was een verademing om niet
meer van de ene afspraak naar de

andere te moeten hollen. We namen
de tijd om te fietsen, om te wandelen
in onze parken, Peutiebos, de Dorent,
de Tangebeekvallei, het groene
Houtem. Vele Vilvoordenaars ontdekten mooie groene plekken om de
hoek. Thuiswerk werd snel ingeburgerd en zo verdwenen plots de files.
De luchtkwaliteit verbeterde sterk,
ook in Vilvoorde. We kijken toch een
beetje anders naar het leven en daar
kunnen we mee aan de slag.

HIER

Klaas Vansintjan
VILVOPRIKKER STRIJDT TEGEN ZWERFVUIL IN HOUTEM

Klaas Vansintjan, een van de Vilvoprikkers van Houtem in actie: 'persoonlijk ben ik wel voor zwaardere bestraffing en hogere boetes, zeker
voor sluikstorters. Dat vind ik echte criminelen. Maar intussen gaan we onophoudelijk verder met onze positieve aanpak.'

Klaas Vansintjan is 29 jaar en leerkracht Nederlands. Klaas houdt van
fitnessen, boksen en lopen. Al twee jaar gaat hij in Houtem regelmatig op stap
als Vilvoprikker (vroeger: straatvrijwilliger) om zwerfvuil op te rapen.
Wat motiveert je om andermans afval op te ruimen?
'Ik ben iemand die heel veel van de natuur houdt en ik kan er niet goed tegen om
al dat zwerfvuil te zien rondslingeren. Het berokkent schade aan onze leefomgeving. Op een bepaald moment besloot ik om het gewoon zelf op te rapen.
Ik krijg vaak aanmoedigingen tijdens mijn trip. Via de toenmalige schepen van
Milieu Magda Van Stevens kwam ik te weten dat we hiervoor gesteund kunnen
worden door de stad. Interesse? Contacteer Marc.Borremans@vilvoorde.be.'
Wat houdt die steun van de stad Vilvoorde in?
'We krijgen vuilniszakken, een vuilnisprikker, handschoenen en een
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herkenningsbadge. We zijn ook verzekerd tegen ongevallen.'
Neem je zo het werk niet af van de medewerkers van INCOVO?
'Zeker niet. Zij hebben hun handen vol met het ophalen van huisvuil. Ik werk
soms ook als lader bij INCOVO en heb veel respect voor die mensen. Soms
wordt huisvuil of papier op straat gezet zonder dat het goed verpakt is. Als het
dan waait, wordt het zwerfvuil. Wij werken aanvullend.'
Heb je nog ideeën om al dat zwerfvuil tegen te gaan?
'Er moet meer gesensibiliseerd worden, ook naar jongeren toe. Ook sigarettenpeuken en gebruikte mondmaskers horen in de vuilnisbak en niet op straat of in
de berm. Het is niet altijd uit kwade wil, soms is het gewoon nonchanlance.
Maar anderen hebben geen voeling met hun leefomgeving. Persoonlijk ben ik
voor zwaardere straffen en hogere boetes, zeker voor sluikstorters.'

HIER

CULTUURINTERVIEW MET
JONG TALENT UIT VILVOORDE
ALAN ÖZDIMIR

Vilvoordse student,
actief in de cultuursector

Onze raadslid Aimen Horch heeft Alan Özdimir geïnterviewd over corona,
cultuur en jong zijn in Vilvoorde.
Kan je jezelf even voorstellen, Alan?
'Ik ben Alan Özdimir, 24 jaar oud en woon al 20 jaar in Vilvoorde. Ik ben student
'Kunst- en cultuurbemiddeling' in Antwerpen en actief in de cultuursector.'
Hoe heb jij als jongere corona ervaren?
'Het is dubbel. In het begin had ik meer tijd voor mezelf maar na een tijd begint
het te wegen op het mentaal welzijn. Gelukkig heb ik veel kunnen wandelen en
mooie plekken ontdekt in Vilvoorde. Ook werken voor school was niet
gemakkelijk. De campus is mijn studieplek dus moest ik heel mijn studeermethode aanpassen. Voor veel studenten is dat een probleem.'
Je studeert binnenkort af en stapt in de cultuursetor. Ben je hoopvol?
'Veel jongeren zijn bang voor de toekomst. Een economische crisis nadert en de
cultuursector wordt nu al zwaar geraakt. Veel jongeren snakken naar hoop en

perspectief. Corona heeft onze
manier van met elkaar omgaan in
vraag gesteld. Dat is voor ons ook een
kans om op de resetknop te drukken
en de zaken anders aan te pakken. Zo
is de cultuursector in zeer snel tempo
gedigitaliseerd. Daardoor bereiken we
mensen die we vroeger niet konden
bereiken. Dat maakt me hoopvol voor
onze sector.'
Waarom koos je voor cultuur?
'Uit engagement maar ook omdat het
mijn passie is. Ik zie hoe cultuur de
mentaliteit van de mensen kan
veranderen. Ik wil kunst en cultuur
gebruiken om mensen samen te
brengen, zoals met een goede film of
een mooie tentoonstelling. Die lijm
hebben we nodig. Zoals de samenleving vandaag polariseert, is het niet
meer houdbaar.'
Dank je, Alan.

SAMENLEVEN IN DIVERSITEIT
Vilvoorde is bijzonder in het Vlaamse
landschap van steden en gemeenten.
We vormen met z'n allen één van de
drie steden die een 'meerderheid van
minderheden' heeft.
Dat betekent dat geen enkele groep
of gemeenschap meer dan de helft
van onze bevolking uitmaakt.
Diversiteit is hier nu eenmaal een feit
en de meeste mensen stellen zich
daar geen vragen meer bij. Dat is niet
overal het geval.
Sinds de moord op George Floyd in de
Verenigde Staten van Amerika eist
het anti-discriminatiedebat meer
ruimte op. Dat is volgens ons een
goede zaak. Want alle Vilvoordenaars
moeten dezelfde kansen krijgen.

‘Geen enkele groep of gemeenschap maakt meer dan
de helft van de bevolking uit’
Toch zien we ook meer en meer
weerstand en lijkt het alsof onze
samenleving nog nooit zo verdeeld
was. Kan dat anders?
Die vraag probeerde ik samen met
Aimen Horch, fractieleider van Groen
in de Vilvoordse gemeenteraad, te
beantwoorden. Lees het volledige
interview over samenleven, diversiteit en hoe het anders kan op onze
website:
www.groenvilvoorde.be/nieuws

JESSIKA SOORS

Federaal parlementslid van Groen
Jessika.Soors@groen.be

IN ’T
KORT

GROEN VILVOORDE wil graag
weten waar Vilvoordenaars van
wakker liggen en welke nieuwe
constructieve voorstellen er leven
om van onze stad een aangename
woon- en leefomgeving te maken
voor iedereen.
Hieronder vind je de CONTACTGEGEVENS van onze groene
mandatarissen. Voor al je vragen,
voorstellen en ideeën kun je met
hen schrijven of spreken.
Uiteraard zoeken wij ook altijd
mensen om samen na te denken,
mee te werken aan haalbare
voorstellen en Groen Vilvoorde
nog sterker te maken.
JESSIKA SOORS woont in de wijk
Kassei. Zij is federaal parlementslid van Groen en te bereiken op
jessika.soors@groen.be
en 0472 37 30 87.
BARBARA DE BAKKER van de
wijk Far West is onze schepen van
Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening,
Milieu en Natuur. Je kunt met haar
contact opnemen via
barbara.debakker@vilvoorde.be
en 0471 07 02 67.
JACQUES MEVIS woont in de wijk
Faubourg. Hij is voorzitter van
Groen Vilvoorde en gemeenteraadslid. Hij is te vinden op
jacques.mevis@proximus.be
en 0497 73 08 14.
AIMEN HORCH woont ook in de
wijk Faubourg. Hij leidt de groene
fractie in de gemeenteraad en is
ook contactpersoon voor Jong
Groen in Vilvoorde. Zijn e-mail:
aimen.horch@groen.be, zijn gsmnummer: 0486 15 91 16.
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Bomen, bomen en nog meer
bomen in Vilvoorde.
Onze stad is in Vlaams-Brabant bij de
koplopers voor het aanplanten van
nieuwe bomen.
Langs de Albert-I-laan werden 400
jonge kerselaars, linden, eiken en
beuken aangeplant. Van 2019 tot nu
kwamen er al meer dan 15.000 bomen
bij en daar stopt het niet.
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2
Sinds september is de maximum
snelheid op de Brusselse Ring 100
km/u.
Reeds in 2010 deelde Groen stickers
uit om voor die aangepaste snelheid
te pleiten. Want minder snel betekent
ook minder ongevallen, minder files,
gezondere lucht en minder geluidsoverlast. En wat blijkt?
Een beetje trager lukt het ook.
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3
Barbara de Bakker, schepen voor
Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening,
Milieu en Natuur voerde met Groen
Vilvoorde actie om drinkwater te
sparen onder het motto 'Wachten
tot het regent'.
Luttele weken na onze actie heeft de
stad met de Vlaamse Milieu Maatschappij een akkoord gesloten. De
hele zomer heeft de groendienst
gebruik gamaakt van water uit het
bufferbekken aan De Vuist. Ook lokale
boeren mochten hierop intekenen.
© Barbara De Bakker

4
In september steunde het
stadsbestuur een oproep van
vluchtelingenwerk Vlaanderen om
de Belgische overheden aan te
sporen meer steun te bieden aan
minderjarige vluchtelingen.
Vilvoorde engageerde zich om mee
naar oplossingen te zoeken voor
jonge vluchtelingen uit opvangkampen in Griekenland of elders, mocht
dat nodig zijn. De Vilvoordse Raad
voor Internationale Samenwerking,
die de motie voorstelde, vindt dit een
mooie stap naar een gastvrije stad.
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Ja,

GROEN IS IETS
VOOR MIJ!
JONG GROEN VILVOORDE
ZOEKT TALENT
VOLG ONZE SOCIALE MEDIA OM OP DE HOOGTE TE BLIJVEN

FACEBOOK: JONG GROEN VILVOORDE

Ben je jong, wil je strijden voor een betere toekomst, een groenere stad en
kansen voor iedereen? Misschien is Jong Groen dan wel iets voor jou!
Jong Groen Vilvoorde is uit de startblokken geschoten
met een picknick in het Hanssenspark.
Ontdek de politiek en engageer je voor de stad van de toekomst.
Stuur zeker een berichtje naar Aimen Horch
op facebook, instagram of twitter als je meer wil weten.
Hopelijk tot binnenkort!
Team jong groen Vilvoorde

LAAT VAN
JE HOREN
Groen Vilvoorde
Jacques Mevis
Voorzitter
0497 73 08 14
groenvilvoorde@gmail.com
www.groenvilvoorde.be
www.facebook.com/groenvilvoorde
Verantwoordelijke uitgever: Jacques Mevis,
De Bavaylei 38, 1800 Vilvoorde
Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in
een gezonde werkomgeving. Niets in deze uitgave mag worden
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van
de uitgever.

Doeners uit Vilvoorde lopen op kop in een eerlijke,
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug.
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

STEUN GROEN
SURF NAAR GROEN.BE/WORDLID
VOLG ONS OP

