Hier
in Vilvoorde

Biodiversiteit in Vilvoorde
Iedereen solidair gevaccineerd
Doorbomen over bomen

‘Na twee jaar maken we
de balans op van de
groene en sociale
verwezenlijkingen waar
we trots op kunnen zijn’

De Wilgenstraat op 't Far West: een mooi nieuw pleintje en de eerste
klimaatstraat van Vilvoorde.
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GROEN BEWIJST HET IN
VILVOORDE: HET KAN ANDERS!
Met het verhaal dat alles slecht
is, nemen we geen genoegen.
Zelfs niet in deze barre tijden.
In Vilvoorde gaat het langzaam
maar zeker de goede kant op.
Het huidige stadsbestuur bouwt aan
een samenleving die menselijker,
gezonder en eerlijker is.
Na twee jaar maken we een balans op
van de groene en sociale
verwezenlijkingen waar we trots op
mogen zijn.

NATUUR EN BIODIVERSITEIT

Sinds de start van deze legislatuur
tellen we 115.000 vierkante meter
extra bos in Vilvoorde. Vorig jaar lag
de focus op de Tangebeekvallei.
Er werd een nieuw beheerplan opgesteld voor het gebied Dorent-Nelebroek en sedert 2020 zijn de werken
volop aan de gang. Er is een hondenlosloopzone. Veel belangrijker voor de
natuur zijn ingrepen zoals het ruimen
van de zuidelijke Zennemeander en

het afplaggen van het pimpernelgrasland, zodat het kan herstellen. Er
kwam ook een moeraszone.

GEZONDE STAD
Sinds deze legislatuur trekken we
duidelijk de kaart van meer natuur in
de stad: voor ontharding, biodiversiteit en voor verkoeling. De Wilgenstraat is hier voorlopig het paradepaardje van. Ga zeker eens kijken naar
dit mooie nieuwe pleintje op Far West:

onze eerste klimaatstraat.
Vilvoorde kampt met met historische
bodemvervuiling De schepen werkt
daarom veel samen met OVAM. Zo is
in 2020 het inktfabriekje in de
Olmstraat gekocht door OVAM.
Er loopt nu een grondig bodemonderzoek en OVAM neemt de sanering op
zich. We kunnen nu eindelijk denken
aan een nieuwe toekomst voor het
perceel.

HIER

Het nieuwe Vilvoordse klimaatplan
NA DE CORONACRISIS WACHT ONS EEN NOG VEEL GROTERE UITDAGING

Gemeenteraadslid Aimen Horch: 'met het nieuw klimaatplan wil
onze stad de CO2 uitstoot met 40% terugdringen tegenover 2011' .

In november keurde de Vilvoordse gemeenteraad het nieuw klimaatplan
goed. Met dit plan wil onze stad tegen 2030 de uitstoot van koolstofdioxide met 40% terugdringen ten opzichte van 2011. Een plan hebben
is goed, maar we moeten het ook kunen uitvoeren.
En die uitvoering blijft een uitdaging, gezien de geringe ambitie van de Vlaamse
regering en de beperkte financiële middelen van onze stad. Langzaam maar
zeker komt er schot in de zaak dankzij de energie van schepen Tine Paredis en
met de steun van de groene fractie. 'Vilvoorde, klimaatneutraal' hoeft geen
droom te blijven. Groen voegt de daad bij het woord.
De stad onderneemt zelf actie, geeft het goede voorbeeld en is de motor van
verandering. We nemen sprongen in de verLEDing van de openbare verlichting
en we zetten in op woningrenovatie. 30% van het stedelijk wagenpark is ver-
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groend en we gaan na hoe de gebouwen van de stad duurzamer kunnen
worden. Onze groene schepen, Barbara De Bakker, doet al wat mogelijk is op
haar domeinen: ruimtelijke ordening, mobiliteit, natuur en milieu. Al deze
domeinen hebben impact op de klimaatverandering.
Maar om de doelstelling te realiseren ,wil de stad iedereen enthousiast
maken. Zo streven we naar meer 'deelmobiliteit' in Vilvoorde: deelauto's,
deelfietsen, enzovoort. Maar ook elke Vilvoordenaar, ondernemer en vereniging
is een sleutelspeler in dit klimaatplan. Dat werd ook heel duidelijk tijdens 'Het
klimaatplan ontrafeld', de eerste online activiteit van Jong Groen Vilvoorde.
De conclusie was: we geraken er wel, maar daarvoor zal iedereen aan de
slag moeten gaan. Laat dat nu juist de les zijn die we getrokken hebben uit dit
klimaatplan.

HIER

EEN STAD MET WIJKEN OP
MENSENMAAT

Nu en vroeger: in het Broek komt de renovatiemotor
op gang dankzij het beleid van de stad.

Deze bestuursperiode (2019-2025)
staat in het teken van de wijken.
Het stadsbestuur maakt er op
verschillende domeinen werk van:
van mobiliteit over participatie tot
vrije tijd. De eerste realisaties van
die beleidslijn worden langzaam
zichtbaar.
Zo verrijst er in Koningslo een moderne sporthal/cultureel centrum
onder de naam 'Punt K.'
In het Broek sluiten we met groot
succes een programma af waardoor
zeven families een grondige renovatie
van hun woning hebben kunnen financieren. In de slipstream daarvan
wordt er gewerkt aan gevelisolatie.
Intussen staat de teller op meer dan
twintig afgewerkte projecten.
In de wijk Far West is een beeldkwaliteitsplan voor het Duchéhof opgemaakt waarmee de kwaliteit en de
eenheid van deze historische arbei-

derswijk versterkt wordt. Het plan zet
in op het stimuleren van de bewoners
om voortuintjes te ontharden. Het
doel is nog om terug hagen te
planten, om energetisch te renoveren
met respect voor de vormgeving van
de oude gevels. Via een samenwerking waarbij alle deelnemers
inspraak hebben, zullen we het park
aanpakken.
In Kassei is er een eerste experiment
uitgevoerd met het herinrichten van
een kruispunt tot een fijne buurtplek.
Verder is er al flink aan de weg getimmerd voor de fietsers. Centraal is het
mobipunt aan het station met fietspomp, fietskluizen en een laadwand.
Als je er jouw weg niet in vindt, kijk je
best even op de digitale zuil voor
realtime info. Op verschillende plaatsen zijn vrijliggende fietspaden
aangelegd. De teller geeft momenteel zo'n 3,5 kilometer aan.
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‘Er wordt flink geïnvesteerd
in de leefbaarheid van alle
Vilvoordse wijken’
Het doel ligt op 10 km! Eind 2018 was
een lijst aangelegd van liefst 61
maatregelen voor verkeersveiligheid. Daarvan zijn al 25 acties
uitgevoerd. 13 zijn 'te complex'
bevonden en werden omgevormd tot
fietspadprojecten.
De JF Willemsstraat is het beste
voorbeeld . Na vele schetsen is het
kruispunt nu voorlopig aangepakt, in
afwachting van een geheelontwerp
voor de straat met een veilig
fietspad. En er is de aanleg van
fietsstraten waar de automobilisten
geen fietsers mogen inhalen. De teller
staat vandaag op 12 fietsstraten.
En we gaan hiermee door!

BARBARA DE BAKKER
Schepen voor Mobiliteit, Ruimtelijke
Ordening, Milieu en Natuur
barbara.de.bakker@vilvoorde.be
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Charlotte Philippe

EEN GEËNGAGEERDE BIOLOGE
PROMOOT BIODIVERSITEIT

We hadden een boeiend gesprek
met Charlotte Philippe over
biodiversiteit. Ze bracht haar
jeugd door op Faubourg en Kassei.
Na de Chiro blijft ze er actief in de
vrouwen-beweging FEMMA.
CHARLOTTE, WAT BETEKENT BIODIVERSITEIT IN MENSENTAAL?
Charlotte ‘Biodiversiteit omvat het
geheel van alle soorten planten, dieren, schimmels, bacteriën, enzovoort
die bijdragen aan het ecosysteem.
Daarin werken levende organismen
samen met niet-levende factoren
zoals bodemkenmerken en neerslag.
Ook de mens is deel van het
ecosysteem.'
HOE BEN JE DAAR INGEROLD?
Charlotte: 'In mijn jeugd, tijdens mijn
wandelingen door Vilvoorde, was ik al
bezig met natuurbeleving. De mogelijkheden waren beperkt in Vilvoorde.
Met de Chiro trokken we naar het
domein 3 Fonteinen. Vooral het deel
dat aan de natuur wordt overgelaten
is interessant voor de biodiversiteit.'
HOE KUNNEN WE DIE BIODIVERSITEIT
BEVORDEREN IN VILVOORDE?
Charlotte: 'Iedereen kan met kleine
gebaren veel bijdragen.Maak je tuin
zo divers mogelijk.Leg in de herfst de
afgevallen bladeren in het bloemenperk en geef ze niet mee met het
groenafval. Wormen en insecten

Bio

Charlotte
Philippe
32 jaar. Groeide op in Faubourg en
Kassei. Doctor in de Biologie.
Was 7 jaar werkzaam aan de
KULeuven en is nu onderzoekster aan
de Universiteit Antwerpen.
Voorzitster van FEMMA Kassei.
Charlotte: 'Wanneer de biodiversiteit verschraalt,
heeft dat ook invloed op ons welzijn.'

komen daarop af. Schors tussen de
planten houdt onkruid tegen. Dode
takken trekken spechten en egels
aan. Laat een deel van je tuin uitgroeien zonder te maaien en zaai er
inheemse bloemen op. Die trekken
vlinders en bijen aan die op hun beurt
voor de bestuiving van fruitbomen
zorgen. Leg een klein vijvertje aan.
Dat geeft snel een explosie van
leven. Stop met bestrijdingsmiddelen
te sproeien en maak de oprit en voortuin waterdoorlatend. Elke kleine
inspanning telt.
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EN WAT KAN DE STAD DOEN?
Charlotte: 'Er is al wel wat gebeurd
in Vilvoorde, Door een betere waterzuivering is de bever terug. Maar er is
nog marge. In Houtem en Peutie liggen kleine bosgebieden. Ze zijn vooral
waardevol omdat ze aansluiten bij
grotere natuurgebieden zoals het
Floordambos. Goed beheerde wegbermen kunnen ook aansluitingen
zijn. Het zijn snelwegen voor planten
en dieren. Om alle kleine groene
stukjes in de stad te verbinden is een
beheersplan nodig. We kunnen

daarvoor wijkcomités inzetten en er
scholen en bedrijven bij betrekken. De
stad kan inheems bloemenzaad en
plantgoed aanbieden.
WAT HEBBEN WIJ DAARAAN?
Charlotte: 'Biodiversiteit bevorderen, geeft alvast minder werk in de
tuin. In deze tijden hebben we meer
dan ooit nood aan ontstressen. Genieten van de diversiteit in de tuin,
het bos of het park draagt bij tot ons
mentaal welzijn. Kijk voor nog meer
op: www.groenvilvoorde.be

HIER

SAMEN VACCINEREN OM
VOOR ELKAAR TE ZORGEN

IN ’T
KORT

STEUN LOKALE HANDELAARS

JACQUES NEVIS

Gemeenteraadslid Groen
Ondervoorzitter Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels
jacques.mevis@procimus.be

Misschien ben je intussen al gevaccineerd. Dan ben je bij de gelukkigen.
Of misschien wacht je nog op de prik die ons weer een stukje dichter bij een
'normaal' leven zal brengen. Want door je te laten inenten, bescherm je ook
je familieleden, vrienden, collega's en alle anderen die je tegenkomt.
Zo zorgen we voor elkaar en kunnen we hopelijk snel weer de draad opnemen.
De stad nam daarom al heel snel het initiatief om in het CC Bolwerk een
vaccinatiecentrum in te richten. Reeds in januari werd meer dan 86% van de
bewoners, het personeel en de vrijwilligers van het woonzorgcentrum Filfurdo
gevaccineerd. Daarna volgde het personeel van het Jan Portaelsziekenhuis.
Zo konden de zorgmedewerkers die het erg zwaar te verduren hadden kregen,
alvast herademen. Hopelijk kunnen we ons snel weer veilig voelen bij de
kapper, in de winkel, in de horeca en op het werk omdat we weten dat iedereen
die ons daar onthaalt ook zelf beschermd is.

Het zal nog een hele poos duren voor
de Vilvoordse horeca, handelaars en
ondernemers zullen herstellen van
de zware klappen. We kunnen ze
steunen door lokaal te winkelen en
te genieten van een hapje en een
tapje op een terrasje in eigen stad.
Het stadsbestuur voorziet alvast een
cadeaucheque van 15 euro voor elk
Vilvoords gezin. Die kan je besteden
bij de plaatselijke handelaars.
Ook cultuurverenigingen, sportclubs en jeugdorganisaties hebben een beroerd jaar achter de rug.
De moeilijkste periode kon overbrugd
worden dankzij extra subsidies van de
stad via het noodsteunfonds van de
Vlaamse overheid. Er zijn ook middelen om jeugd- en sportactiviteiten uit
te bouwen voor kwetsbare jongeren.

JESSIKA NAAR HET KABINET
Kort na de federale regeringsvorming
heb ik beslist om afscheid te nemen
van het parlement en politiek directeur te worden op het kabinet van onze Ecolo-Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, Sarah Schlitz.
De strijd tegen seksueel geweld,
een performant anti-discriminatiebeleid, eindelijk een nationaal
actieplan tegen racisme: de uitdagingen voor ons land zijn de komende
jaren groot. Hoewel het dus geen
evidente keuze was, maak ik ze wel
met veel overtuiging.
Mijn inhoudelijke expertise is wat mij
in de politiek gebracht heeft. Ik laat
mij in mijn keuzes altijd leiden door
mijn drang om met inhoud bezig te

‘Op het kabinet van Sarah
Schlitz kan ik vandaag meer
op het beleid wegen'
zijn en impact te hebben. Veel meer
dan zelf op het podium te staan, wil ik
het beleid mee kneden en in de praktijk brengen. Ik stap dus niet uit de
politiek maar wel in het beleid.
Het was een voorrecht om volksvertegenwoordiger te zijn. Iedereen
die me daarin gesteund heeft, ben ik
ontzettend dankbaar. Mijn rol zal de
komende tijd veranderen, maar ik zal
me met evenveel toewijding blijven
inzetten voor wat we delen.

GROEN VILVOORDE wil graag
weten waar jij als Vilvoordenaar
wakker van ligt. En welke ideeën
en constructieve voorstellen jij
hebt om van onze stad een aangename woon- en leefomgeving te
maken voor iedereen. Hieronder
vind je de contactgegevens van
onze Vilvoordse groene mandatarissen. Contacteer hen. Stel je
vragen, deel ideeën en concrete
voorstellen. Uiteraard zoeken wij
altijd nieuwe mensen om samen
na te denken, mee te werken aan
haalbare voorstellen en Groen
Vilvoorde nog sterker te maken.
BARBARA DE BAKKER
woont in de wijk Far West .
Zij is gemeenteraadslid en
Schepen van Mobiliteit, Ruimtelijke
Ordening, Milieu en Natuur.
Je kan haar contacteren via:
barbara.de.bakker@vilvoorde.be
en 0471 070267.
JACQUES MEVIS
is gemeenteraadslid en woont in
de wijk Faubourg. Hij is voorzitter
van Groen Vilvoorde en ondervoorzitter van het ziekenhuis Jan
Portaels. Hij is te vinden via:
jacques.mevis@proximus.be
en 0497 730814.
AIMEN HORCH
woont ook in de wijk Faubourg.
Hij leidt de groene fractie in de
gemeenteraad . Contacteer hem
via aimen.horch@groen.be of
0486 159116.

JESSIKA SOORS, Politiek directeur
van het Kabinet van Sarah Schlitz,
Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit
jessika.soors@groen.be

JAKKE MEYSMANS
is contactpersoon van Jong Groen:
jakke.meysmans@gmail.com
Tel.: 0488 816879
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De jaarlijkse groepsaankoop onder
de naam 'behaag je tuin' van het
Regionaal Landschap Brabantse
Kouters was vorige herfst ook in
Vilvoorde, een groot succes.
Je kan plantgoed bestellen voor een
mooie gemengde haag, heg of houtkant in je tuin en ook hoogstamfruitbomen. Zo wordt je tuin aantrekkelijker voor vogels, bijen en vlinders.
Nieuw in 2020 waren de 'klimaatbomen'. Die verdragen droge periodes
en geven veel schaduw. Zo wordt je
tuin in de zomer een koele oase.
© Regionaal Landschap Brabantse Kouters

2
De Stad Vilvoorde kreeg 565.000
euro van de Vlaamse overheid om
de zone Asiat-Darse een duurzame
toekomst te geven. Onnodige verharding wordt uitgebroken. De verblijfskwaliteit verbetert. Zonder het
gevoel van vrijheid dat eigen is aan
het gebied teniet te doen. Het wordt
een rust- en verkoelingsplek in een
dichtbebouwd gebied. Sinds de eerste
zomer van Asiat droomden we ook
van een brug naar de koeltorens. Die
droom komt nu dichterbij.
© Barbara De Bakker

3
Er wordt sinds enkele maanden
stevig gewerkt in Koningslo.
Dat brengt wat verkeershinder mee.
Het goede nieuws is dat er heel wat
beweegt aan die kant van Vilvoorde.
De Sint-Annalaan is verkeersveilig
heraangelegd met een busbaan en
een vernieuwd fietspad. Er komt een
heraanleg van het afrittencompex en
een nieuwe fiets- en voetgangersbrug. Kers op de taart is het nieuwe
cultuur-, sport- en recreatiecentrum.
'Punt K'.
© Fatima Ualgasi

4
Op vraag van Groen krijgt
Vilvoorde eindelijk een aantal
'vrouwenstraten'.
Een nieuwe straat in de wijk 4 Fonteinen eert de Vilvoordse schrijfster
Laure Balot.
En het centrale plein van het nieuwe
woonerf aan de Leuvensesteenweg
wordt het Sophia Van Thuringenhof.
Sophia schonk in de 13de eeuw het
'miraculeuze Mariabeeld' dat nog
steeds in de OLV van Troost staat,
aan Vilvoorde.
© Magda Van Stevens
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DOORBOMEN OVER BOMEN

Groene schepen Babara De Bakker en gemeenteraadsleden Jacques
Mevis en Aimen Horch op wandel in het bos van de toekomst.

In 2019 was Vilvoorde bij de eerste
gemeenten die het bomencharter
ondertekenden en zich zo engageerde om op korte termijn
minsten 3.000 nieuwe bomen te
planten. Ondertusen zijn er dat
ruimschoots 30.000 geworden.
Op het gebied van bosuitbreiding
spant Vilvoorde in Vlaams-Brabant al
jaren de kroon. In 2001 begon het pas
goed te lopen, onder impuls van de
toenmalige Schepen Magda Van
Stevens.
In samenwerking met het Agentschap
Natuur en Bos zijn onze stadsrandbossen langs de Tangebeek en in
Houtem uitgebreid. Ze worden nog
steeds elk jaar groter. In 2019-20
kwam er meer dan 6 hectaren (ha) bij
en in het afgelopen plantseizoen nog
eens 5,5 ha. De voorbije 30 jaar is er in
Vilvoorde in totaal 89,5 ha stadsrandbos aangeplant. Dat is 895.000

vierkante meter!!
Heel Vlaanderen en ook Brussel
zoeken naar plaats om meer groene
longen aan te leggen. We staan dus
lang niet meer alleen in deze strijd.
De aanhouder wint.
En de groene schepen Barbara De
Bakker plant verder bomen.
Het Floordambos-Peutiebos werd
in 2019 erkend als natuurgebied.
Daardoor is het beter beschermd en
kunnen we de versnippering nu echt
aanpakken. De plannen zijn ambitieus
maar niet goedkoop.
Door een ecoduct, wildroosters en
ecotunnels worden het Floordambos
en Peutiebos weer sterk met elkaar
verbonden.
In 2020 verkregen we samen met
Steenokkerzeel een belangrijke
subsidie voor 'natte natuur'. Het gaat
om een ontharding van zo'n 7.000
m2 , het graven van poelen en het
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‘Vilvoorde is koploper in
Vlaams-Brabant wat
bosuitbreiding betreft’
weghalen van hemelwater uit de
riolen om te kunnen infiltreren in het
veengebied rondom. Langs de
Trawoolbeek wordt een bos- en
waternetwerk uitgebouwd.
Voor de leefbaarheid van de wijken gaan we actief op zoek naar
meer vergroening in de straten en
op de pleintjes, van bomen tot
hagen. De binnengebieden van
Koningslo en de vallei van de Tangebeek werden opgenomen in het
strategisch project 'Groene Noordrand'. Het Regionaal Landschap
Brabantse Kouters zal het project de
volgende drie jaar trekken.

BARBARA DE BAKKER

Schepen voor Mobiliteit, Ruimtelijke
Ordening, Milieu en Natuur
barbara.de.bakker@vilvoorde.be
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WAT WORDT HET
MET BROEKLIN?
Sinds 2019 klopt de NV Uplace opnieuw aan de deur van Machelen en
Vlaanderen om het braakliggend terrein aan de Woluwelaan/Rittwegerlaan om te vormen tot een 'werkwinkelwijk', genaamd 'Broeklin'.
De NV Uplace paste zijn oorspronkelijk ontwerp aan om tegemoet te komen aan
de vrees voor een verkeersinfarct en dat het achteraf toch een gewoon
shoppingcenter blijkt te zijn.
Zo werd de definitie van 'maakwinkel' aangescherpt en kwamen er garanties
dat het aandeel van retail niet kan groeien. Ook op het vlak van mobiliteit staan
in het dossier veel flankerende maatregelen: een shuttlebus, een thuisleverdienst, enzovoort.

VILVOORDE HEEFT BEZWAREN
Toch diende de stad Vilvoorde bezwaar in. Omdat het stadsbestuur vreest dat
het zeer moeilijk zal zijn om de consument te overtuigen om de auto thuis te
laten. Zeker als je van bij het begin 4.500 parkeerplaatsen voorziet.
De beslissing om de vergunning te geven, nam minister Demir eind maart (toen
dit krantje reeds bij de drukker lag). Vilvoorde houdt haar beslissing om de
goedkeuring aan te vechten, in beraad.
Groen Vilvoorde en Groen nationaal hopen dat er voldoende garanties komen
zodat we de beslissing niet moeten aanvechten.
In dit dossier is maar één ding duidelijk: tot op het einde blijft Broeklin een
dubbeltje op z'n kant.
Vilvoorde houdt haar beslissing om de goedkeuring
aan te vechten, in beraad.

© Barara De Bakker

LEESTIP: YAYA NA LEKI
Hoe voelt het om als zwarte Belg
met koloniale roots op te groeien in
België anno 2021?
Hoe voer je de gezamenlijke en toch
eenzame strijd voor gelijkwaardigheid?
Welke gevechten kies je?
Wat offer je daarvoor op?
En welke oorlog woedt er intussen
binnenin je?

in de krant De Standaard.
Nu is het boek uit.
In dit boek laten ze beiden de lezer
ontdekken hoe het voelt om jong te
zijn en oud te worden in een
omgeving waar je nooit honderd
procent in het plaatje past.
Vechten voor wie je bent, voor waar
je wil en mag wonen en voor wat je
wil worden.

NOOIT PAS JE IN HET PLAATJE

HIER BLIJVEN OF NIET?

Vilvoordenaar Lieven Miguel Kandolo
voerde hierover de voorbije maanden
een boeiende briefwisseling met zijn
pennenvriend Moussa Don Pandzou

Het is een persoonlijk boek over hun
leven en gedachten maar de verhalen
zijn herkenbaar en universeel.
Lieven en Moussa schrijven brieven

'Onze jonge stadsgenoot
Lieven Miguel Kandolo deelt
zijn levensvragen met de lezer'
naar elkaar. Over wat ze denken van
de term 'Afrobelg', over hoe de
Congolese diaspora vandaag leeft in
België en over welke uitdagingen er
nog zijn.
De laatste brieven gaan over de
meest gevoelige vraag: is het nog
wel de moeite om hier te blijven?
'Yaya Na Leki' is beschikbaar in alle
boekhandels, ook bij onze Vilvoordse
boekhandelaars.

AIMEN HORCH

GEMEENTERAADSLID GROEN
FRACTIELEIDER
AIMEN.HORCH@GROEN.BE

Ja,

UW BIJDRAGE AAN DE VILVOORDSE
BIODIVERSITEIT

GROEN IS IETS
VOOR MIJ!

In dit krantje vond je veel nieuws en ideeën over bomen,
natuur en biodiversiteit. Tijd voor actie!
Heb jij een groot hart voor natuur en biodiversiteit en ook groene
vingers? Ga dan aan de slag om meer leven in je tuin
of op je balkon te krijgen:
een originele vogelkast, een nieuw bloemenperk, een vijvertje
of een ontharde voortuin, een balkon vol inheemse bloemen,...
Stuur voor 28 juni een foto of selfie met het resultaat door via onze
website www.groenvilvoorde.be
Uit alle inzendingen worden 3 winnaars en 1 jeugdwinnaar
getrokken. Zij ontvangen een cadeaubon van 20 euro
van Natuurpunt! We zijn benieuwd.

LAAT VAN
JE HOREN
Groen Vilvoorde
Jacques Mevis
Voorzitter
0487 730814
groenvilvoorde@gmail.com
www.groenvilvoorde.be
www.facebook.com/groenvilvoorde
Verantwoordelijke uitgever: Naam Voornaam,
Straat XX, XXXX Gemeente
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

