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Groen en sp.a werken al erg lang nauw samen in Vilvoorde. Onze programma’s  verlappen 

en we kennen elkaar goed. Maar we blijven twee verschillende partijen.  

 

Het kiessysteem bevoordeelt de lijsten die veel stemmen halen tegenover lijsten met 

minder stemmen. Daardoor scoorde het progressieve kartel sp.a-Groen bij de vorige 

verkiezingen sterk tegenover de andere

Om ons programma succesvol uit te voeren, is het nodig dat er meer Groene verkozenen 

in de gemeenteraad komen. 

 

Daarom is het belangrijk om naamstemmen te geven aan de Groene kandidaten op de 

kartellijst. Binnen één lijst mag u stemmen op zoveel kandidaten als u wenst. U kan ons 

steunen door op alle Groen-kandidaten te stemmen én op onafhankelijke kandidaat Ivo 

Janssens. Dat zijn de kandidaten met een groen bolletje achter hun naam. 

 

Stem ook op onze kandidaat Aimen Horch op de provincielijsten! Hij staat op de 4de Plaats. 

Ook Jongerenvoorzitter Stefanie De Bock verdient uw stem. Zij staat op plaats 3 van de 

provincielijst. 
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Duurzame Ontwikkeling als leidraad voor het stedelijke beleid 

 

 

Vilvoorde met meer natuur en groen 

Een klimaatneutrale stad 

Een stad met gezonde lucht 

Mobiliteit voor een leefbare stad 

o Mobiliteit algemeen 

o Openbaar vervoer en gedeelde mobiliteit 

o Fietsers  

o Voetgangers en personen met een beperking  

o Auto-mobiliteit  

Veiligheid op straat - stad van rechten en plichten  

 

 

Een superdiverse stad 

Een open, seniorenvriendelijke en vrouwvriendelijke stad 

Een sterk armoedebeleid en een solidair woonbeleid 

Aandacht voor Internationale solidariteit 

  

Participatie en actieve wijken 

Samen-leven in aangename en levendige wijken 

Een levendige, bloeiende handelsstad 

o Naar een duurzame en gediversifieerde economie 

o Vilvoorde als handelsstad: naar een heropleving van het winkelcentrum 

Jongeren vinden hun plek in de stad 
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Duurzaamheid betekent ‘de samenleving zo organiseren dat alle mensen op aarde en de 

toekomstige generaties in hun behoeften kunnen voorzien, dat hun rechten gerespecteerd worden, 

in harmonie met de natuur’. Dit betekent dat burgers in een actieve rol hun verantwoordelijkheid 

kunnen opnemen, dat de overheid een regulerend kader moet uittekenen en doen naleven om dit 

mogelijk te maken en dat het bedrijfsleven haar creatieve bijdrage moet leveren. 

In september 2015 ondertekende België de Agenda 2030, de ambitieuze duurzaamheids-agenda 

van de Verenigde Naties. Deze agenda bevat zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 

(Sustainable Development Goals – SDGs) om te komen tot een meer rechtvaardige, duurzame en 

vreedzame wereld tegen 2030. De realisatie van die doelstellingen is een opdracht voor iedereen, 

voor alle beleidsniveaus en voor alle lagen van de samenleving. Deze globale agenda wordt in 

Vilvoorde ook lokaal vertaald in een ‘glokaal beleid’. 

De gemeenteraadsleden en het bestuurscollege die vanaf 2019 in de Stad Vilvoorde aan de slag 

gaan, zullen via de nieuwe beleids- en bestuurscyclus 2020-2025 het lokaal beleid bepalen tot en 

met 2025. De nieuwe beleidsverantwoordelijken hebben dus een enorme verantwoordelijkheid om 

ook in Vilvoorde een bijdrage te leveren aan het behalen van de Agenda 2030. 

 

Concrete voorstellen “Duurzaamheid als leidraad”: 

1. Het stadsbestuur gebruikt de agenda 2030 als leidraad voor de opmaak van de beleids- en 

beheerscyclus 2020-2025. De engagementsverklaring ‘Global Goals, Local Focus’ wordt 

ter ondertekening voorgelegd aan de hele gemeenteraad. Het stadsbestuur gaat in dialoog 

met de middenveldorganisaties en met de Vilvoordenaars voor de opmaak en de uitvoering 

van haar beleid en toont ambitie voor 2025 en verder.  

2. De Stad Vilvoorde richt een adviserende stuurgroep op om de coördinatie van alle 

bestuurlijke initiatieven, de begroting en de transversale netwerking tussen de diensten te 

bewaken. Hierin zetelen afgevaardigden van de erkende adviesraden en de stadsdiensten. 

Een ‘glokale ambtenaar‘ wordt aangesteld en belast met de dagelijkse coördinatie tussen 

de diensten van de stad.  
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Groen maakt gelukkig. Daar zit veel waarheid in. Mensen die in een groene omgeving wonen, 

voelen zich niet alleen gezonder, ze zijn het ook.  

In alle wijken van de stad worden groene eilandjes aangeplant of geherwaardeerd met streekeigen 

bomen en struiken en met een zitbank. De parken worden opgewaardeerd tot echte 

ontmoetingsplekken voor de wijkbewoners. 

  

Concrete voorstellen “Meer natuur”: 

1. Onze kerkhoven worden omgevormd tot echte parken, groene oases van rust, met een 

ecologisch groenbeheer. 

2. Voor elke boom die verdwijnt, om welke reden dan ook, zowel op privé als op openbaar 

terrein, worden er twee nieuwe geplant op hetzelfde perceel of in de nabije omgeving. 

3. Bij bouwprojecten moet de verplichting gelden voor de aanplanting van een aantal bomen. 

4. De Tangebeekvallei, het Park 3 Fonteinen, Houtembos, Peutiebos worden verder 

uitgebouwd en verbonden met groene en blauwe linten. Een nauwe samenwerking met het 

Regionaal Landschap Brabantse Kouters en subsidies van de provincie kunnen snel 

resultaten opleveren op gebied van biodiversiteit en kleine landschapselementen.   

5. De Trawool wordt geherwaardeerd vanaf Peutiebos tot aan het Kanaalpark. 

6. Op restpercelen worden volkstuintjes aangelegd. Bewerkers van volkstuintjes worden 

ondersteund om ecologisch te werken, zonder pesticiden of kunstmeststoffen. Horteco kan 

hierbij een prominente rol spelen. 

7. Meer ruimte voor water! Het waterbeleid moet er op gericht zijn om het hemelwater in de 

eerste plaats vast te houden en te hergebruiken, vervolgens te infiltreren en pas in laatste 

instantie af te voeren.  

8. Groendaken op gebouwen moeten meer gepromoot worden via subsidies. Waar mogelijk 

worden de daken van stedelijke gebouwen ook groendaken. 

9. Door de aanleg van poelen en wadi’s in elke wijk, kan een tijdelijk teveel aan regenwater 

opgevangen worden. 

10. Minder verhardingen (of waterdoorlatende verhardingen) rond woningen wordt opgelegd in 

de bouwvergunning.   

11. Vilvoorde zet zichtbare stappen op weg naar een klimaatneutrale stad. Het klimaatactieplan 

wordt versneld uitgevoerd. Vilvoorde ondertekent de Burgemeestersconvenant 2030 en 

engageert zich om de CO₂-uitstoot met 40% terug te dringen tegen 2030. 

12. De stad blijft zelf 100% groene energie aankopen. De stad laat zonnepanelen plaatsen op 

de daken van al haar gebouwen via een coöperatieve waarin de bewoners kunnen 

participeren. Bij grote bouwprojecten wordt warmte-krachtkoppeling gepromoot of verplicht. 

De restwarmte van PB Gelatines zal verdeeld worden via een warmtenet naar de nieuwe 

projecten op Forges de Clabecq. 
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Is het gezond wonen in Vilvoorde? Door haar ligging krijgt de stad te maken met allerlei soorten 

overlast: fijn stof, luchtvervuiling, vliegtuiglawaai, geluidsoverlast, lichtvervuiling, files, … Mensen 

liggen hiervan wakker. Hoe zorgen we ervoor dat onze kinderen op een gezonde manier kunnen 

opgroeien in deze omgeving? 

 

Concrete voorstellen “Propere lucht”: 

1. Het stadsbestuur meet de uitstoot van fijn stof en monitort doorlopend de luchtkwaliteit in 

de stad. Het stadsbestuur bevordert en ondersteunt maatregelen om de luchtkwaliteit in de 

stad te verbeteren en verzet zich tegen projecten en initiatieven die een negatieve invloed 

hebben op de luchtkwaliteit. 

2. Het stadsbestuur zal het gebruik van dieselwagens en dieselvrachtwagens actief ontraden. 

De mogelijkheid wordt onderzocht om in het centrum een lage emissiezone in te voeren.  

3. Het stadsbestuur blijft met de lichtnetbeheerder overleggen over beperking van de 

straatverlichting, en voert dit zo veel mogelijk door om lichtvervuiling te beperken. Er wordt 

zoveel mogelijk overgeschakeld op LED-verlichting. 

4. We steunen acties voor een beperking van de overlast van Zaventem Nationaal, 

bijvoorbeeld door het afschaffen/beperken van nachtvluchten of het verplicht gebruik van 

minder-overlast-vliegtuigen. Wij steunen acties tegen uitbreidingen van de luchthaven, in 

capaciteit én in ruimtegebruik. 

5. Groen verzet zich tegen de inplanting van bijkomende grootschalige projecten zoals 

Uplace. en tegen bijkomende logistiek gerichte bedrijven en bedrijfsterreinen in de 

omgeving van Vilvoorde omwille van de impact op de mobiliteit, de luchtvervuiling en de 

woonkwaliteit in de regio. 

6. Groen pleit voor een duurzame, toekomstgerichte en evenwichtige invulling ‘op 

mensenmaat’ van het ontwikkelingsgebied Machelen-Vilvoorde rond het viaduct en 

Renault-Vilvoorde, met zowel ruimte voor handelszaken, recreatie, sport- 

ontspanningsinfrastructuur, een nieuw ziekenhuis en de inplanting van groene zones 

7. Groen verzet zich tegen de verbreding van de ring R0, maar pleit voor een slimme en 

duurzame aanpak van de mobiliteit in de Noordrand..  
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Mensen liggen wakker van verkeersveiligheid. Meer dan 50% vindt de stad te onveilig om kinderen 

met de fiets naar school te laten gaan. Bovendien zijn ook de cijfers van doden en zwaargewonden 

in het verkeer een regelrechte schande.  

Groen wil dat het mobiliteitsgebeuren van onderuit opgebouwd wordt, omwille van de veiligheid 

van de kwetsbaarste weggebruikers. De stad moet blijven functioneren voor verschillende 

vervoersmodi maar de auto mag niet de dominante plaats krijgen. Met goede alternatieven kunnen 

we het gebruik afremmen en dat we zo aangezet worden om op andere, meer milieuvriendelijke 

manieren mobiel te zijn.   

 

Concrete voorstellen “Algemene mobiliteit”:  

1. Het voorgestelde mobiliteitsplan voor Vilvoorde wordt onverkort uitgevoerd. We bewaken 

de duurzaamheidsbeginselen die in het plan verwerkt zijn. We bewaken de rechten van de 

zwakste weggebruikers. 

2. De mobiliteitsraad wordt verder uitgebouwd en speelt zijn rol als adviesorgaan voor het 

stadsbestuur 

3. Er wordt een systeem uitgewerkt om de inrichting van Vilvoordse wegen uniform(er) te 

maken. Elke weggebruiker moet intuïtief zijn plaats in het verkeer herkennen. 

4. De verkeerspolitie wordt uitgebreid en treedt actiever op. Preventie wordt de eerste prioriteit 

in hun verkeersbeleid maar een degelijke handhaving is ook belangrijk.  

5. De stad ondersteunt een preventiebeleid en senibiliseringsbeleid naar jongeren en 

schoolgaande kinderen toe, ism met de Vilvoordse scholen. 

 

Concrete voorstellen “Openbaar vervoer”: 

1. De strategische ligging van het treinstation wordt uitgespeeld als knooppunt van duurzame 

mobiliteit voor de regio. 

2. Het stadsbestuur bepleit bij de Lijn en de MIVB het overschakelen op milieuvriendelijkere 

voertuigen. 

3. Vilvoorde streeft naar (en steunt eventueel ook financieel) een frequentieverhoging van het 

openbaar vervoer. Belangrijke verbindingen (i.c. het UZ van Jette) blijven bestaan. Er 

moeten goede busverbindingen zijn tussen de wijken die niet door de trambus worden 

bediend (Houtem) en het centrum. Ook tijdens het weekend. 

4. De stad stimuleert initiatieven rond gedeelde mobiliteit en ondersteunt de verdere uitbouw 

van autodeelsystemen (Cambio, ea) . De stad voert een beleid dat taxigebruik 

toegankelijker en betaalbaarder maakt.  
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Concrete voorstellen “Fietsers”: 

1. Er wordt opnieuw een covenant aangegaan met de Fietsersbond en de expertise die de 

Fietsersbond aanbrengt, wordt  aangewend. 

2. Fietsstallingen van goede kwaliteit moeten voorzien worden bij alle grote instellingen, 

overheidsdiensten en op alle centrale plaatsen, zoals de markten. Bedrijven en  grote 

winkels zorgen voor hun eigen fietsstallingen. 

3. De kwaliteit van de fietsenstalling in de Vilvoordse scholen moet meer en beter, net als de 

verkeersveiligheid in de schoolomgevingen.  

4. 20 Fietskluizen in Vilvoorde tegen 2020!! Wanneer drie of meer gezinnen in dezelfde straat 

dat vragen, zal een fietskluis voor hen voorzien worden in een straal van 100 meter rond 

hun huizen. 

5. Inzetten op fietsstraten met minstens 3 nieuwe fietsstraten per jaar. De fiets zou voor korte 

verplaatsingen in de stad de logische keuze moeten worden voor het merendeel van de 

inwoners. Inzetten op fietsstraten en het doorknippen van sluipwegen is daarbij van groot 

belang. 

6. De kruispunten op Vilvoords grondgebied conflictvrij maken: vermijden dat het toegestaan 

is voor gemotoriseerd verkeer om af te slaan op een moment dat het fietslicht op groen 

staat. Deze situatie kostte alleen al het voorbije jaar minstens vijf jonge kinderlevens. 

Daarbij mag de wachttijd voor fietsers niet oplopen. Ook introductie van rechtsaf door rood 

voor fietsers op de Vilvoordse kruispunten. 

7. Vilvoorde zet zich verder in voor de ontwikkeling van de fietssnelwegen en het fietsGen. De 

hoogste prioriteit wordt gegeven aan  goede en veilige fietsverbindingen naar Brusse en dit 

aan beide zijden van het kanaal. Er komt een veilige oplossing voor fietsers op de 

Schaarbeeklei, zonder dat dit op de lange baan geschoven wordt in het licht van 

toekomstige projecten. 

8. Als er nieuwe winkelgebieden, woongebieden of bedrijfsterreinen ontwikkeld worden, kan 

dit enkel als het gebied op een veilige en kwaliteitsvolle manier ontsloten is  

9. Vrachtwagens moeten tijdens de schoolspitsuren uit school- en woonomgevingen geweerd 

worden. De stad moet dit verankeren in haar aanbestedingsbeleid. Enkel aannemers die 

overlast voor fietsers vermijden, kunnen nog voor deze stad werken. 

10. Inzetten op de opbouw van lokale fietspraktijken: vanuit lokale situaties mensen 

ondersteunen die de kaart van de fiets willen trekken, eventueel in combinatie met 

autodelen. Er wordt dus naast de uitbreidiing van de autodeelsystemen ingezet op 

fietsdeelsystemen en een kinderfiets-o-theek. 

11. Er worden experimenteren opgezet met vernieuwende vormen van mobiliteit: 

fietskoerierdiensten om boodschappen thuis te bezorgen vanuit de Vilvoordse winkels, ter 

ondersteuning van de middenstand in Vilvoorde. Een centraal overslagsysteem, zoals 

CityDepot, om vrachtwagens uit onze stad te houden voor leveringen, watertaxi en een 

mobiliteitsapp. 
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Concrete voorstellen “Voetgangers en personen met een beperking”:  

1. Voetgangers verdienen veilige voetpaden van goede kwaliteit. De situatie van ouderen, 

ouders met kinderwagens en van personen met een verminderde mobiliteit moeten daarbij  

het vertrekpunt zijn.  

2. Er komt een stadsdienst om de kwaliteit van de voetpaden en fietspaden te controleren, om 

kleine herstellingen zelf uit te voeren en kleine handhavingswerken aan de infrastructuur 

van straten en wijken versneld aan te pakken. Bij grote infrastructuurwerken wordt rekening 

gehouden met de hinder voor fietsers- en voetgangers 

3. Alle voet- en fietspaden worden gecontroleerd op hun bruikbaarheid met rolwagens en 

kinderkoetsen. Kleine obstakels worden zo snel mogelijk weggewerkt. De wijkagenten en 

de stadswachten zijn verantwoordelijk voor de opvolging hiervan. 

4. Oversteekplaatsen krijgen extra verlichting. De aanduiding moet zo duidelijk mogelijk zijn. 

Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwe mogelijkheden die led-verlichting biedt. 

5. Het trage wegen-plan wordt verder uitgebouwd, zodat trage wegen volop hun functie 

kunnen vervullen. Vilvoorde sluit aan bij het regionaal wandelnetwerk en voert hier promotie 

voor. 

6. Trage wegen-plan wordt verder uitgevoerd, zodat de trage wegen opnieuw volop hun rol 

kunnen spelen als recreatie- en verbindingswegen.  Het regionaal wandelknooppunten-

netwerk wordt verder uitgebouwd en onderhouden als troef voor het toerisme en de 

recreatie.  

 

Concrete voorstellen “Automobiliteit”: 

 Met goed doordachte wijkcirculatieplannen worden de wijken autoluw, en dus ook veiliger 

en aangenamer, gemaakt. Doorgaand verkeer wordt om de wijken geleid.  De zone 30 

wordt veralgemeend in de kern van elke wijk. Er is ruimte voor fietsstraten en autovrije 

zones. 

 Het huidige parkeerreglement wordt verder opgevolgd en eventueel herzien. We streven 

het principe na van maximum één goedkope bewonerskaart per adres.  Het parkeerbeleid 

is erop gericht om de ondergrondse parking te optimaliseren en het gebruik van 

stadsrandparkings mogelijk te maken. 

 Minder verplichte realisatie van parkeerplaatsen bij nieuwbouw in ruil voor investering in 

publieke ruimte. 
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Zich veilig voelen op straat is een basisvereiste om zich thuis te voelen in de stad. Veiligheid is een 

basisrecht voor elke burger en is een basisvereiste voor elk stadsproject. 

De grootste bedreiging komt uit het verkeer. Maar als centrumstad ten noorden van Brussel wordt 

de Vilvoordse regio ook geconfronteerd met grootstedelijke problemen. Huisjesmelkerij, 

drugproblemen, rondtrekkende dievenbendes, gewelddadig radicalisme, illegale economie,… 

vormen permanente bedreigingen voor de veiligheidssituatie.  

Maar ook kleinere overlastproblemen als zwerfvuil, foutparkeren, vandalisme, gebrek aan respect 

voor het verkeerregels, enz…  zorgen voor veel frustraties en hebben een grote impact op het 

samenleven en het veiligheidsgevoel. 

Niettegenstaande de positieve evoluties tijdens de voorbije jaren, is een aanpak gebaseerd op 

handhaving en preventie essentieel. 

 

Concrete voorstellen “Veiligheid” 

1. Onze eerste zorg op het vlak van veiligheid gaat uit naar de veiligheid van fietsers en 

voetgangers in het verkeer. We moeten alles inzetten om die maximaal te waarborgen. 

Daarvoor verwijzen we graag naar onze voorstellen op het vlak van mobiliteit. 

2. Het politiekorps wordt versterkt, met een volledige invulling van het personeelskader, bij 

voorkeur met gemotiveerde agenten die vertrouwd zijn en voeling hebben met de stad en 

de bevolking. We vragen een eerlijke financiering van onze politiezone door de federale 

overheid. 

3. Er is ook aandacht voor diversiteit binnen het politiekorps: in een diverse politiekorps leren 

alle agenten omgaan met diversiteit. In een stad zoals Vilvoorde is dat zeer belangrijk. 

4. Inzetten op aanwezigheidspolitie en buurtpolitie: Wijkagenten te voet of per fiets moeten 

meer aanwezig in de wijken en laagdrempelige aanspreekbaar zijn voor iedereen.  

5. Uitbreiding van het fietsteam van de politie: Fietspatrouilles zijn zinvol om snelle interventies 

mogelijk te maken. En ze maken de agenten laagdrempelig aanspreekbaar in het 

straatbeeld. 

6. De stad voert preventiecampagnes die de inwoners bewust maken van de noodzaak om 

medebewoners en de openbare ruimte op alle vlakken te respecteren. Daarbij is er 

bijzondere aandacht voor preventie op het vlak van discriminatie en racisme. En voor het 

respecteren van de leefomgeving (zwerfvuil, respect voor groene ruimtes, vandalisme, …) 

7. Maar er wordt ook ingezet op een strikte handhaving van overlastproblemen in de wijken 

zoals sluikstorten, foutparkeren, vandalisme, gebrek aan respect voor de verkeersregels 

8. De stad voert ook een strikter handhavingsbeleid op het vlak van bouwovertredingen, 

milieuovertredingen en woonfraude. Het niet respecteren van regels zorgt voor veel 

frustraties en ‘verzuring’ tussen buren en binnen wijken. Regels gelden voor iedereen. 

Daarom moet de stad ook effectief ingrijpen bij overtredingen. 
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 “Tot iedereen mee is!”:  Dat is het basisprincipe van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van 

de Verenigde Naties. In dit kader zet Vilvoorde in op onderwijs, armoedebestrijding, toegang tot 

gezondheidszorg, gendergelijkheid, diversiteit, toegang tot essentiële diensten en solidariteit, 

gecombineerd met aandacht voor duurzaamheid, milieu en klimaat.   

We wonen in Vilvoorde inmiddels met 125 nationaliteiten samen. We leven dus de facto in een 

multiculturele stad. We staan voor de uitdaging om samen het beste te maken van deze 

superdiverse samenleving. We willen vanuit GROEN deze superdiversiteit benaderen als een 

rijkdom en als een positieve kracht. 

Die diversiteit en de snelle groei van de bevolking van onze stad plaatst ons natuurlijk ook voor 

uitdagingen op het vlak van samenleven, armoedebeleid, woonbeleid en solidariteit. 

  

 

Concrete voorstellingen “Diversiteit in de stad” 

1. Groen wil vanuit het stadsbestuur bruggen bouwen en verschillende culturen en 

levensovertuigingen samenbrengen. Waar het kan, worden Initiatieven van onderuit die de 

verschillende gemeenschappen samenbrengen actief aangemoedigd en ondersteund door 

het stadsbestuur 

2. We stimuleren inzet van brugfiguren die zoeken naar duurzame en gedragen oplossingen 

voor samenlevingsvraagstukken in de wijken en buurten. Groen wil sociale regisseurs 

aanstellen naar het voorbeeld van Gent. Deze regisseurs werken volgens een 

gemeenschappelijk kader maar op maat van de wijk waar ze werken 

3. Het lokale bestuur toont het voorbeeld en streeft ernaar een weerspiegeling van de 

maatschappij te zijn. De stad investeert daarom verder in een eigen diversiteitsplan en 

antidiscriminatiebeleid. Dat weerspiegelt zich ook in het personeelsbeleid van de stad. 

4. Het cultuur-, sport- en jeugdbeleid van de stad streeft naar meer diversiteit in haar aanbod 

en een betere toegankelijkheid voor een divers publiek. De stad hanteert ook bij andere 

beleidsbeslissingen steeds een ‘diversiteitstoets’. 

5. De stad kiest voor een taalbeleid met een uitnodigend karakter. Het Nederlands wordt in 

alle diensten gesproken maar er wordt respectvol en waardevol omgegaan met 

anderstaligen. Taal is geen doel op zich, maar een middel tot integratie. Via laagdrempelige 

initiatieven kunnen nieuwkomers Nederlands leren en oefenen en tegelijk informatie krijgen 

over lokaal beleid, zoals tijdens wekelijkse praattafels, en dat in samenwerking met het 

CVO en het CBE.  
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6. Vanuit het ‘Charter voor Interlevensbeschouwelijke dialoog’ wordt er met de religieuze 

gemeenschappen in structureel overleg aan een vertrouwensband gewerkt. Samen met 

lokale moskeeën wordt een visie op het lokaal moskeebeleid ontwikkeld. 

 

Concrete voorstellen “Nieuwkomers” 

1. De stad werkt samen met partner- en middenveldorganisaties aan een gedragen en 

gecoördineerd onthaalbeleid voor nieuwkomers 

2. Groen pleit voor de uitbouw van zogenaamde ‘secundaire trajecten’ die duurzaam inspelen 

op werk, scholing en vrije tijd en vlot aansluiten op de primaire trajecten. Hoogopgeleide 

nieuwkomers verdienen bijzondere aandacht, omdat het aanbod vandaag onvoldoende is 

aangepast. Ook voor laaggeschoolden is er aangepaste begeleiding 

3. Het ondersteunen van partners zoals de VDAB blijft belangrijk om kansen voor werk te 

creëren door werkgevers te sensibiliseren, jobcoaching te organiseren en vrijwilligerswerk 

te ondersteunen als opstap naar werk. 

 

Senioren zijn in Vlaanderen en ook in Vilvoorde een groeiende groep. Ouderen zijn vandaag vaak 

nog erg actief. Omdat we steeds maar ouder worden, zijn er echter ook steeds meer 

zorgbehoevenden. Senioren zijn in de eerste plaats mensen met levenservaring en wijsheid. In 

onze diverse stad verdienen ook onze senioren de nodige aandacht. 

Concrete voorstellen “Seniorenvriendelijke stad”: 

1. De schepen voor sociale zaken wordt expliciet bevoegd voor het seniorenbeleid. 

2. Er komt één infopunt waar senioren terecht kunnen voor specifieke problemen.  

3. De inventaris van de situatie van de Vilvoordse senioren (huisvesting, tegemoetkomingen, 

gewaarborgd inkomen, … ) wordt jaarlijks geactualiseerd zodat de materiële levenskwaliteit 

van ouderen in Vilvoorde kan geëvalueerd worden. 

4. Bij wegenwerken en het plaatsen van straatmeubilair zal aandacht gegeven worden aan de 

noden van bejaarden en rolstoelpatiënten. 

5. Het stadsbestuur zal er op toezien dat alle gebouwen van openbare diensten en winkels 

bereikbaar en  toegankelijk zijn voor senioren. 

6. In samenwerking met de Intervilvoordse Maatschappij voor Huisvesting zullen aangepaste 

woonvormen zoals assistentie-, aanleun-, kangoeroe- en groepswoningen ook in de wijken 

ingepland worden. 

7. Aan cc Het Bolwerk wordt de mogelijkheid voorzien voor minder-mobiele mensen om aan 

de ingang afgezet te worden bij activiteiten, ook ’s avonds en in het weekend. 

8. In de dienstencentra wordt een PC met internet beschikbaar gesteld voor de senioren. 

9. Er komen meer initiatieven om de oppas van ouderen, kortopvang (= minder dan 14 dagen) 

en thuishulp uit te breiden, waarbij de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de senioren 

ondersteund zal worden. 
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10. De financiële toegankelijkheid van het stedelijk woonzorgcentrum Filfurdo wordt bewaakt. 

Er zal naar gestreefd worden om de dagprijzen zo laag mogelijk te houden, met het 

gemiddeld pensioen als richtsnoer. Het stadsbestuur zal bijzondere aandacht schenken 

aan de gevolgen van de verlaging van de personeelsnorm (met dreigende verhoging van 

werkdruk).  

11. Het stadsbestuur zal alle geledingen van de Vilvoordse maatschappij stimuleren om 

Filfurdo zoveel mogelijk in hun werking op te nemen, zodat de mensen zich nog echte 

Vilvoordenaars kunnen blijven voelen. 

12. Ook in wijken waar geen dienstencentrum is, worden mogelijkheden tot ontmoeting voor 

senioren gecreëerd. Er komen bewegingstoestellen voor senioren in open lucht. 

 

Concrete voorstellen “Vrouwvriendelijke stad” 

13. De stad schrijft ook gendergelijkheid in in haar gelijkekansenbeleid. De stad streeft naar 

een paritaire vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in haar personeelsbeleid, in 

bestuursfuncties en in mandaten op diverse niveau’s. 

14. De stad steunt de uitbouw van multidisciplinaire centra tegen partnergeweld en specifieke 

zorgcentra voor seksueel geweld. Er wordt een structurele samenwerking opgezet tussen 

de lokale hulpverleningsinitiatieven en deze centra, zodat mensen met 

migratieachtergrond, personen met een beperking, LGBTQ, mannen… hun weg vinden 

naar gepaste hulp. 

15. De stad streeft naar “gelijke sanitaire rechten” en voorziet daarom op evenementen meer 

vrouwen- dan mannentoiletten en in de stad gratis propere unisekstoiletten die zoveel 

mogelijk open zijn en voor iedereen toegankelijk, ook voor personen in een rolstoel. 
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Ook in onze stad is het spijtig genoeg een feit dat er veel (verdoken) armoede is. Heel wat van 

onze bewoners leven en overleven in een kwetsbare sociale en economische situatie.  De steden 

en gemeenten hebben belangrijke sleutels in handen om armoede structureel terug te dringen. De 

lokale besturen kunnen de beleidskeuzes  die door hogere overheden worden gemaakt, aangrijpen 

in hun strijd tegen armoede. 

Gezinnen in armoede worden geconfronteerd met problemen op meerdere domeinen tegelijk. 

Armoede bestrijden vraagt om een integrale en structurele aanpak. Lokaal beleid moet armoede 

aanpakken op die verschillende beleidsdomeinen.  

 

Concrete voorstellen “Armoede” 

1. Het armoedebeleid van de stad richt zich op een grondrechtenbenadering: een waardig 

inkomen, waardig werk, een waardige huisvesting. Dit reikt verder dan louter hulpverlening. 

De hulpverlening moet veel meer focussen op die rechtentoekenning, en niet zozeer op 

‘leefstijlprojecten’, die weinig impact hebben zolang mensen in armoede hun grondrechten 

niet kunnen realiseren. Een maatschappelijk werker zou systematisch kunnen nagaan 

welke rechten van zijn cliënt nog niet in orde gebracht zijn. 

2. Toegang tot gezondheidszorg: Het stadsbestuur zal actief pleiten om een veralgemeende 

derdebetalersregeling ingang doen vinden in de eerstelijnszorg. Dringende medische hulp 

moet toegankelijk zijn. De wijkgezondheidscentra moeten goed ondersteund worden. 

3. Toegang tot digitalisering: De digitale kloof laat zich steeds nadrukkelijker voelen, 

Kwetsbare gezinnen hebben vaak niet de middelen om een computer of internetaansluiting 

te betalen. Bovendien kunnen heel wat mensen moeilijk omgaan met het digitaal aanbod, 

Dit leidt tot nieuwe vormen van uitsluiting. Ook digitale toegang is een grondrecht.  We 

pleiten voor een breed toegankelijk sociaal tarief voor internet, gratis toegang tot wifi op 

openbare plaatsen, bijkomende investeringen in openbare computerruimtes, 

laagdrempelige vormingen waar mensen onder begeleiding leren omgaan met internet en 

digitale toepassingen. Indien diensten digitaal aangeboden worden moet er een fysiek 

alternatief zijn of moet er begeleiding zijn om van deze diensten gebruik te kunnen maken. 

4. Waardig werk en een waardig inkomen: Om de kloof tussen kwetsbare groepen zoals 

laaggeschoolden, alleenstaande moeders, mensen met een migratieachtergrond, e.a. en 

de arbeidsmarkt te verkleinen, moet er geïnvesteerd worden in de lokale 

diensteneconomie, economie en wijk-werken, werkervaringsprojecten, taalopleidingen, 

stages, artikel 60, etc. Het uitbestedingsbeleid van de stad moet een sociale clausule 

hanteren.  

5. Energiearmoede: Gezinnen in armoede leven in energiearmoede. Vooral alleenstaanden 

en eenoudergezinnen moeten hierin gesteund worden. De stad begeleidt kwetsbare 

huishoudens om de complexe energiefacturen op te volgen; hun energiekosten te 

monitoren, hun betalingsachterstand onder controle te houden en leveranciers te 

vergelijken.  

6. Mobiliteit: Goed openbaar vervoer is cruciaal voor mensen in armoede en moet ook 

betaalbaar zijn. Basisbereikbaarheid moet een basisprincipe zijn van het mobiliteitsbeleid.  

7. De toegankelijkheid van het aanbod voor kinderopvang en van rusthuizen moet bewaakt 

worden. 
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8. Participatie aan cultuur, vrije tijd, sport, jeugdactibiteiten:  Het aanbod voor de toegang via 

vrijetijdspas voor kinderen vergroten. Cultuurparticipatie en sport met een gelijkaardige 

vrijetijdspas voor volwassenen creëren met de nodige communicatie daaromtrent. 

9. Onderwijs: Het  lokale bestuur kan helpen om de kosten in het onderwijs te beheersen. 

Ouderparticipatie moet gestimuleerd worden en preventie van schooluitval en spijbelen 

ondersteund via brugfiguren die de kloof tussen een kwetsbaar gezin en de school helpen 

overbruggen. Het lokale bestuur kan ook het aanbod van Centra voor Volwassenonderwijs 

en Centra voor Basiseducatie toegankelijke maken en extra middelen voorzien vooral voor 

taallessen en lessen over toegang tot digitale toepassingen. 

10. Verenigingen waar armen het woord nemen kunnen een belangrijke rol spelen om ervoor 

te zorgen dat de verkozenen voeling hebben met de problemen waar mensen in armoede 

mee te maken hebben. Ze hebben inzicht in armoede en een signaalfunctie. I,spraak en 

participatie zijn essentieel voor de waardigheid van armen. 

11. Amoedetoets: Op elke beleidsbeslissing over sociale diensten en dienstverlening van de 

stad wordt een ‘armoedetoets’ toegepast. Drempels  in sociale diensten moeten 

weggewerkt worden. Zichtbare drempels, zoals bereikbaarheid, openingsuren en onthaal, 

maar ook onzichtbare drempels, die wij door onze middenklasse-bril niet zien. Daarvoor 

moeten mensen in armoede bij zoveel mogelijk beleidsbeslissingen bevraagd worden. 

12. De Stad zal haar beleid richten op kwetsbare groepen inzake gemeentebelastingen, 

leefloon, geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie, toekennen 

referentieadres, aanvullende steun via premies, toelagen en tussenkomsten, voldoende. 

De toekenning moet zo eenvoudig mogelijk zijn.  

13. De inkanteling van OCMW in de gemeenten moet gepaard gaan met een budgettaire 

garantie voor het sociale beleid in Vilvoorde. Besparingen die door efficiëntie gerealiseerd 

worden, moeten geherinvesteerd worden in sociaal beleid. 

 

Betaalbaar wonen is een grondrecht. Het is niet eenvoudig om dit voor iedereen te garanderen. In 

Vilvoorde zullen de huur- en aankoopprijzen van woningen en appartementen wellicht nog stijgen. 

Maar elke Vilvoordenaar heeft recht op een betaalbare thuis. Een doortastend woon- en 

huisvestingsbeleid is daarom van cruciaal belang om betaalbaar wonen voor iedereen te 

garanderen én de leefbaarheid van onze stad in de toekomst veilig te stellen.  

Betaalbaar wonen is ook energiezuinig wonen. Slecht geïsoleerde woningen zijn slecht voor het 

milieu én voor de portemonnee 

We stimuleren een evenwichtig, kwalitatief en betaalbaar aanbod van koop- en huurwoningen, 

waarbij het privé- en het overheidsinitiatief goed op elkaar afgestemd zijn. Via het 

vergunningenbeleid waken we erover dat er een aanbod aan woningen en appartementen komt 

zowel op de huur- als koopmarkt, waar alle inkomensgroepen terecht kunnen. Wij opteren voor 

gemengde wijken, met een mix van jongeren en ouderen, huurders en eigenaars, hogere en lagere 

inkomensgezinnen. 
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Concrete voorstellen “Wonen”: 

1. De stad engageert zich om de vooropgestelde norm van 9% aan sociale huurwoning 

minstens te behouden. De stad investeert ook in de kwaliteit van de sociale huurwoningen. 

Daarom moet er worden ingezet op de versnelde renovatie van de verouderde sociale 

woningen, o.a. in de Far West en de ‘wijk’ in Houtem, …  

2. De kwaliteit op de private huurmarkt dient verbeterd te worden. Eigenaars en verhuurders 

zullen geïnformeerd worden over de minimale woningkwaliteitsnormen, zoals vastgelegd in 

de Vlaamse Wooncode. De inwoners zullen geïnformeerd worden over bestaande premies. 

Huurwoningen die niet voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen worden opgespoord. 

3. De stad versterkt het wooninformatiepunt en ondersteunt organisaties die huurders kunnen 

begeleiden zoals het OCMW, het CAW, een buurthuis, de Huurdersbond. 

4. De stad stimuleert verhuur via een sociaal verhuurkantoor. Eigenaars van leegstaande 

woningen worden aangemoedigd om hun woning te verhuren via een sociaal 

verhuurkantoor (SVK).  

5. Bij grote bouwprojecten en nieuwe verkavelingen wordt een mix van verschillende 

woningtypes opgelegd: appartementen, vrijstaande woningen, rijwoningen, collectieve 

woonvormen en sociale woningen. Daarbij wordt ook gestreefd naar minstens 40% groene 

ruimte.  

6. De stad onderneemt maatregelen tegen discriminatie op de huurmarkt.  

7. We stimuleren nieuwe en creatieve vormen van wonen, zoals kangoeroewonen, 

gemeenschapswonen, samenwonen voor alleenstaanden, samenwoonvormen voor 

jongeren, etc   

8. De stad onderzoekt de mogelijkheden om een wooncoöperatie op te richten. Hierbij word 

je geen eigenaar van je eigen woning, maar  koop je aandelen in een coöperatie die tot 

duizenden woningen in portefeuille kan hebben. Er zijn geen instapkosten en het 

maandelijkse bedrag dat je als huurgeld betaalt geeft je recht op één of meer aandelen in 

de coöperatie. Zo bouw je langzaam een klein kapitaal op. 

9. Betaalbaar wonen is ook energiezuinig wonen. Slecht geïsoleerde woningen zijn slecht 

voor het milieu én voor de portemonnee. In het kader van het klimaatplan wordt met advies, 

met begeleiding en via premies  ingezet op het energiezuinig maken van woningen (zie 

klimaatplan). 

10. De stad pakt leegstand en verkrotting streng aan en bestrijdt  hinderlijke vastgoedspeculatie 

met gemeentelijke belastingen, zoals de belasting op leegstand, op onbebouwde grond of 

op onbewoonbare woningen. 
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Concrete voorstellen “Internationale solidariteit”: 

1. De Stad Vilvoorde behoudt een apart budget voor ontwikkelingssamenwerking Het budget 

‘ontwikkelingssamenwerking’ stijgt volgens een vooropgesteld groeipad naar 1 euro per 

inwoner en later tot 0,7% van de totale eigen inkomsten van de stad (internationale norm). 

2. De stad stelt opnieuw een schepen aan die de bevoegdheid ‘ontwikkelingssamenwerking’ 

toegewezen krijgt en stelt een ambtenaar vrij (in eerst instantie halftijds en daarna voltijds) 

om het beleid van internationale solidariteit van de stad actief te ondersteunen. 

3. De Stad ondersteunt de VRIS en consulteert de VRIS uit eigen beweging en op regelmatige 

basis over verschillende Noord-Zuid-thema’s. Daarnaast verstrekt de VRIS op eigen 

initiatief adviezen. 

4. De schepen voor ontwikkelingssamenwerking werkt, in overleg met de VRIS, een 

specifieke beleidsnota uit rond internationale solidariteit en ontwikkelingssamenwerking 

met doelstellingen en concrete resultaten voor het toekomstige beleid, en participeert als 

waarnemer aan de algemene vergaderingen van de VRIS.   

5. Er wordt onderzocht of er een stedenband kan worden uitgebouwd met een stad of 

gemeente in het Zuiden. Deze stedenband verenigt verschillende instanties, diensten en 

verenigingen (scholen, ziekenhuis, brandweer,…) 

6. De Stad Vilvoorde voert via haar website, de stadskrant en andere publicaties een actief 

communicatie- en sensibiliseringsbeleid voor duurzame ontwikkeling,  internationale 

solidariteit, voor vrede en tegen racisme en vreemdelingenhaat. De Stad Vilvoorde 

sensibiliseert (in scholen, naar jeugdverenigingen, enz) over internationale 

onrechtvaardigheid en het belang van duurzame ontwikkeling. 
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Elke zes jaar een stem uitbrengen is een zeer beperkte invulling van onze lokale democratie. Goed 

bestuur betrekt de inwoners op verschillende manieren bij beleidsbeslissingen en de uitvoering van 

concrete plannen. Zo wordt de kloof tussen burger en politiek overbrugd en krijgt democratie (het 

Griekse woord voor ‘volksmacht’) een permanente invulling. 

Vertrekkende van bestaande initiatieven, moet gestreefd worden om de burgers op verschillende 

manieren te betrekken. Dit kan gaan van formele adviesverlening, over consultatiegesprekken in 

de wijk tot mee beslissen over concrete investeringen via participatiebudgetten en het opnemen 

van specifieke verantwoordelijkheden in uw straat. Het stadsbestuur maakt maximaal gebruik van 

de expertise, energie en zelfs risicokapitaal die aanwezig zijn bij de bevolking. Daarbij zal er over 

gewaakt worden dat vrijwillige inzet niet wordt gebruikt om betaalde krachten te vervangen. 

Inwoners kunnen ook financieel participeren aan de ontwikkeling van onze stad. Dit kan zowel voor 

de gemeenschap als de investeerder winst opleveren. Een coöperatieve vennootschap creëert 

medeverantwoordelijkheid en een breed draagvlak voor innovatieve initiatieven. 

 

Concrete voorstellen “Participatie” 

1. Er wordt een schepen van participatie aangesteld. Deze heeft over alle beleidsdomeinen 

heen altijd oog voor het betrekken van de burger bij beslissingen die hem rechtsreeks 

aanbelangen. 

2. Een schepen krijgt de bevoegdheid ‘communicatie’. De stad kan nog veel meer werk maken 

van het informeren van de burger. Heel wat activiteiten die de stad organiseert of 

ondersteunt blijven nu nog onbekend voor de modale Vilvoordenaar.  Voor kleine klachten 

en ongemakken in de leefomgeving moet er een eenvoudig maar duidelijk en gekend 

meldpunt zijn.  

3. Het stadsbestuur ondersteunt en stimuleert actieve adviesraden en vraagt de adviesraden 

om advies over beleidsdomeinen die deze raden aanbelangen (ook wanneer het niet 

wettelijk verplicht is). Het stadsbestuur zal elk advies beantwoorden en haar beslissing 

motiveren. De adviesraden worden een afspiegeling van de bevolking (geslacht, leeftijd, 

achtergrond, …) en er wordt actief gezocht naar nieuwe participanten. 

4. Rond specifieke initiatieven komen er inspraakmomenten die open staan voor alle inwoners 

en niet enkel voor leden van de bestaande adviesraden. 

5. Het e-loket en Citizenlab worden nog klantvriendelijker gemaakt en actief gepromoot als 

inspraakkanaal. 

6. Een afgevaardigde van het bestuurscollege zal minstens 1 keer per jaar in elke wijk de 

bevolking uitnodigen voor een gesprek in de wijk zelf. Voordat een beslissing wordt 
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genomen over een ingreep in een straat of op een plein worden alle inwoners van die straat 

of dat plein uitgenodigd om hun mening te geven. 

7. Het Stad onderzoekt de mogelijkheid om te werken met representatieve wijkraden en 

inventariseert in de volgende legislatuur per wijk 2 concrete initiatieven waarvoor een 

‘participatiebudget’ vrijgemaakt wordt waarbij de wijkraad zelf zal mogen beslissen tussen 

verschillende keuzemogelijkheden. 

8. Het stadsbestuur zal samen met geïnteresseerde burgers investeren in coöperatieve 

vennootschappen voor lokale duurzame invulling van, bijvoorbeeld, energievoorziening, 

zorgnoden en woongelegenheid.  

 

Een levende stad begint met burgers die weten wie hun buur is en wie in hun straat woont. 

 

Concrete voorstellen “samenleven”: 

1. Vele inwoners zetten zich vrijwillig in voor de medemens, de leefomgeving, in een 

jeugdbeweging, sportclub, actiecomité, enz. Deze inzet zal door het stadsbestuur 

gekoesterd en actief gesteund worden. In de wijken is er een bijzondere aandacht voor 

straatvrijwilligers en de rol van gemeenschapswachters. De signalen en meldingen die zij 

doorgeven naar andere diensten worden opgevolgd via een ticketing systeem. 

2. Dit soort vrijwilligerswerk is zeer waardevol en efficiënt maar zal enkel aanvullend gebruikt 

worden ten opzichte van de inzet van bestaand personeel en zal dit laatste in geen geval 

vervangen uit besparing overwegingen. Zo zullen ook vrijwilligers in de ouderenzorg, de 

kinderopvang, de bibliotheek, enz. nooit taken opnemen die aan professionele krachten 

toekomen. Participatie is geen sluipende privatisering van overheidstaken. 

3. Met goed doordachte wijkcirculatieplannen streven we naar autoluwe wijken, veilig en 

aangenaam voor voetgangers, fietsers en spelende kinderen en rustgevend voor de 

bewoners  (zie mobiliteit) 

4. Tijdens de komende zes jaar wordt in elke wijk minstens één park of groene open ruimte 

ingericht of geherwaardeerd tot een plek die uitnodigt tot ontmoetingen. De stad stimuleert 

de aanleg van ontmoetingsplekken in de wijk met plantsoentjes, kleine groene ruimtes, 

buurtmoestuinen op open of braakliggende terreinen, speelpleintjes, zitbanken, …..  

5. We streven naar propere straten en bermen. Er wordt actief gesensibiliseerd en actie 

gevoerd tegen zwerfvuil. Sluikstorters worden opgespoord en bestraft. 

6. De stad sensibiliseert rond een duurzaam en toegankelijk afvalbeleid. De experimenten met 

tijdelijke, mobiele containerparken in de wijken voor de ophaling van grof huisvuil en 

gesorteerd huisvuil worden verdergezet.  

7. We zorgen voor een preventiebeleid gericht op oplossingen. Bemiddeling staat centraal en 

de insteek van het beleid is positief. Het moedigt inwoners aan om bij te dragen aan een 

aangenaam samenleven: tegengaan van geluidsoverlast, hoffelijkheid stimuleren, geen 

afval op straat, enzovoort. Inwoners krijgen een actieve r in buurten en wijken (fietsbrigades, 

wijkagenten, ..). 
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CC Het Bolwerk is een troef voor Vilvoorde, maar het cultuurbeleid mag niet beperkt blijven tot het 

cultureel centrum. Het cultuurbeleid moet breder zijn en vraagt om meer diversiteit en een betere 

afspiegeling van de diversiteit aan culturele gemeenschappen in onze stad. Ook het groot aantal 

jongeren in Vilvoorde moet zich kunnen herkennen in het cultuurbeleid van onze stad 

Concrete voorstellen “Cultuur”: 

1. Het cultuurbeleid zet in op een grotere diversiteit. Er is aandacht voor diversiteit binnen de 

culturele programmatie van de stad. De diverse culturele gemeenschappen van de stad 

worden nauwer betrokken bij de programmatie en de invulling van het cultuurbeleid  

2. We onderzoeken of er, naast het Culturele Centrum, ruimte is voor één of meerdere 

gemeenschapscentra in de stad, met repetitieruimtes, kleine theaterzalen, vergaderzalen, 

ontmoetingsruimten waar verenigingen laagdrempelig activiteiten kunnen inrichten en waar 

bewoners uit de wijk elkaar kunnen ontmoeten. Daarbij moet er ook in de eerste plaatst 

ruimte zijn voor jongeren. Het vernieuwde CC Koningslo kan die rol alvast opnemen voor 

Koningslo. Er wordt onderzocht of er ook in de andere wijken  ruimte is voor een gelijkaardig 

ontmoetingsscentrum. 

3. De cultuurraad speelt volop haar rol als adviesraad voor het culturele beleid in Vilvoorde. 

Bij de samenstelling van de cultuurraad wordt verder gekeken dan de traditionele 

cultuurverenigingen. De aanwezigheid van andere culturele gemeenschappen wordt actief 

nagestreefd.  

4. De stad stelt  infrastructuur ter beschikking van de Vilvoordse verenigingen aan betaalbare 

prijzen.. Alle beschikbare infrastructuur (ook die van scholen, wijkcentra, enz....) wordt 

geïnventariseerd en samengebracht op een website, zodat de beschikbaarheid en 

reservaties van lokalen eenvoudig online via een e-loket kan gebeuren. Initiatiefnemers 

kunnen terecht aan een evenementenloket  voor advies bij het opzetten van evenementen.  

5. De bibliotheek krijgt de nodige middelen om volop haar rol te spelen. De bibliotheek 

ontwikkelt een werking die zich ook naar de wijken richt, eventueel met een bibliobus. 

6. De stedelijke academie voor muziek, woord en dans en de stedelijke academie voor 

beeldende kunsten Portaels  krijgen de nodige middelen om  hun rol als bruisende centra 

voor amateurkunsten ten volle op te nemen. 

7. De troeven die Vilvoorde heeft op het vlak van  erfgoed en toerisme en het cultuur aanbod 

van de stad krijgen een actievere promotie, via een beter uitgewerkte communicatiebeleid, 

zowel naar Vilvoordenaars als naar het publiek buiten Vilvoorde. 

8. Ook jongeren moeten zich kunnen herkennen in het  cultuuraanbod van de stad. De stad 

erkent en ondersteunt daarom het potentieel van vernieuwende initiatieven als Stal Cheval, 

Verscholen Klanken, initiatieven rond rap, hiphop en streetart, dans  enz… en initiatieven 

van jonge, beloftevolle Vilvoordse kunstenaars.  Omdat deze initiatieven niet altijd uitgaan 

een van door de cultuurraad erkende vereniging, voorziet de stad in apart 

subsidiereglement voor de ondersteuning van deze vernieuwende culturele initiatieven.    

9. Cultuurverenigingen die subsidies krijgen van de stad, bieden toegang tot hun aanbod via 

de UITpas en vrije tijdspas. Het gebruik van de UITpas en vrijetijdspas wordt gepromoot en 

gestimuleerd bij de beoogde doelgroep.  
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De beschikbaarheid van kwaliteitsvolle en eigentijdse sportinfrastructuur en sterke sportclubs die 

zoveel mogelijk mensen de kansen bieden op een gezonde vrijetijdsinvulling, zijn onmisbaar in een 

aangename en moderne stad. De uitdagingen van onze diverse samenleving zijn groot en 

verdienen een doordachte aanpak. Sportbeleving kan daarbij een goede opstap zijn.  

Concrete voorstellen “Sport”: 

1. Afhankelijk van de budgettaire en praktische mogelijkheden wordt er gestreefd naar de 

renovatie van de atletiekpiste Stadion Drie Fonteinen, de modernisering van de bestaande 

sporthal, de herwaardering van het zwembad, blijvende steun voor alle bestaande 

infrastructuur en eventueel voorzien van vernieuwde infrastructuur voor zaalsporten dans, 

gevechtssporten, rope skipping, yoga, … 

2. Er is ook aandacht voor de niet-georganiseerde sporter en ondersteuning van het 

ongeorganiseerd sporten. initiatieven die mensen aanzetten om meer te sporten en/of te 

bewegen worden gestimuleerd.  

3. Via publiek-private samenwerking wordt gezocht naar de realisatie van nieuwe 

sportinfrastructuur (zwem accommodatie, atletiekpiste, sportzalen, …), betaalbaar voor 

iedereen. 
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Vilvoorde is historisch een knooppunt van de economie, industrie en handel. Vandaag staan we 

voor de uitdaging om de reconversie naar een moderne, duurzame economie verder te zetten op 

een manier die de leefbaarheid van de stad niet in het gedrang brengt. 

Een moderne stad brengt het economische, het ecologische, het sociale en het culturele in 

evenwicht. In Vilvoorde zijn elk van deze vier domeinen van even groot belang en onze stad wordt 

op elk van deze vlakken uitgedaagd. 

Naar een duurzame en gediversifieerde economie 

Vilvoorde is een stad in beweging en heeft daarin de kans om zich opnieuw uit te vinden en zich 

vernieuwend te positioneren.  Het is onvoldoende om Vilvoorde enkel als mediastad te zien, er is 

meer nodig en we kunnen beter. 

 

Concrete voorstellen “Duurzame economie” 

1. De stad stelt zich op als netwerkpartner voor lokale bedrijven en verenigingen die circulaire 

projecten willen opstarten. Onze economie evolueert van lineair naar circulair. De circulaire 

economie is erop gericht om zo weinig mogelijk materialen te gebruiken via maximaal 

hergebruik van grondstoffen.  Met circulaire renovatie en aankopen kunnen gemeenten 

circulaire producten en diensten een boost geven. Denk niet in termen van producten, maar 

in termen van functionele behoeften.  

2. Groen ondersteunt de transitie naar ecologisch ondernemerschap door werk te maken van 

duurzame bedrijventerreinen. Een bedrijventerreinenmanager wordt aangesteld en zet in 

op het sluiten van de materiaalkringlopen, waarbij het afval van het een bedrijf een 

grondstof wordt voor een ander bedrijf. Ook een duurzaam mobiliteitsplan en duurzame 

tewerkstelling behoren tot de duurzaamheidscriteria. 

3. Ook de deeleconomie is aan een opmars bezig. Lokale besturen kunnen verschillende 

rollen opnemen om deze nieuwe economieën te ondersteunen en te stimuleren. De stad 

ondersteunt de lokale, duurzame en sociaal rechtvaardige deeleconomie.  We stimuleren 

fiets- en autodelen. We versterken lokale deelinitiatieven samen met lokale actoren via de 

communicatiekanalen van de gemeente.  

4. Vilvoorde nodigt ondernemers uit om experimenten rond smart cities uit te proberen in onze 

superdiverse en snelgroeiende stad: vertical farming en andere manieren om meer lokaal 

biologisch voedsel te kweken, projecten rond waterzuivering en waterbeheer enz. 

5. De stad ondersteunt repaircafés en maakt die toegankelijker voor de bewoners. De stad 

promoot actief het herwaarderen en hergebruik van producten. 

6. De stad onderzoekt of een slimme gemeentelijke uitleendienst kan, uitgebouwd worden 

die  inzet op het uitlenen van huishoudelijk materiaal, zoals een boormachine, een 

grasmachine, kinderfietsen, enz. en materialen voor verenigingen. 

  

http://www.pbl.nl/onderwerpen/circulaire-economie/feiten-en-cijfers/infographics/van-een-lineaire-naar-een-circulaire-economie
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_20170503_startnota_circulair_NOT_.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_20170503_startnota_circulair_NOT_.pdf
http://www.btmvlaanderen.be/


 

24 
 

Vilvoorde heeft een ongekende troef: 1 op 2 Vilvoordenaars is vandaag minderjarig.  De jeugd van 

vandaag stimuleren rond innovatie en ondernemerschap bereidt een hele nieuwe generatie 

ondernemers voor.  Het maakt daarbij ook niet uit waar je vandaan komt of welke kleur je hebt, 

iedereen kan het maken. Wat als we van Vilvoorde een aantrekkingspool maken voor jonge start-

ups?  

 

Concrete voorstellen “Jonge ondernemers”: 

1. De stad stelt zich op als incubator voor jonge sociale ondernemers. 

2. Vilvoorde positioneert zich als Venture Lab, een stad waar experimentele case studies 

worden opgezet. Het zijn niet enkel universiteiten die start-ups en ondernemers kunnen 

lanceren, een stad kan dat evengoed.  

3. Vilvoorde biedt ruimte aan jonge ondernemers die willen werken rond creativiteit, kunst en 

design door hen gratis ruimte aan te bieden in leegstaande panden (zie handelscentrum). 

4. De stad biedt een omgeving aan waar ondernemers, experten en investeerders elkaar 

kunnen ontmoeten. 

 

Concrete voorstellen “Winkelstraat”:  

1. We kiezen voluit voor kernversterking als motor voor de lokale handel. De stad stelt daarom 

een centrummanager aan die een actieplan uitwerkt en uitvoert gericht op de heropleving 

van centrum als handelskern. De stad voorziet ook de nodige middelen om dit actieplan te 

realiseren.   

2. De stad pakt daarbij leegstand creatief aan: pop-up shops, co-working ruimte voor 

zelfstandigen en huiswerkers, kunstenaars een tijdelijke vitrine geven, ... Het stadsbestuur 

onderzoekt de opportuniteiten om leegstaande gebouwen te hergebruiken voor 

commercieel-recreatieve doeleinden. 

3. De stad werkt samen met de economische en commerciële raden met vertegenwoordigers 

van lokale zelfstandigen en ondernemers. Zo bouwen we bruggen tussen ondernemen en 

politiek en brengen we lokale ondernemers samen.  

4. De stad werkt samen met de ondernemers aan een nette en groene uitstraling van het 

centrum. Dit dekt een brede lading: een aangename bezoekerservaring, propere straten, 

autoluwe straten, een terrasreglement, het herwaarderen van de woensdag- en 

zaterdagmarkt. 

5. Het lokale toerisme en de horeca versterken. We zetten in op dagjestoerisme in eigen 

streek en werken samen met lokale gidsen. Infrastructuur (fietspaden, wandelwegen, 

landbouwwegen, …) worden heraangelegd om het toerisme te faciliteren.  

6. Groen wil van de woensdagmarkt een avondmarkt maken met extra ruimte voor 

bioproducten en voor handelaars met lokale producten en diensten. Daarnaast pleiten we 

voor een verhuis van de woensdagmarkt van de Rooseveltlaan terug naar de vernieuwde 

Grote Markt. 

7. Daarnaast worden ook de wijken niet uit het oog verloren. In principe zou er in elke 

Vilvoordse wijk een buurtwinkel, een bakker, een bankautomaat, een krantenwinkel en/of 

een apotheek op wandelafstand moeten zijn. 
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Investeren in de toekomst is kansen geven aan al onze kinderen en jongeren. De voorbije jaren is 

hier in Vilvoorde veel te weinig op ingezet. Veel jongeren vinden hun plaats niet in de stad. De 

ontmoetingsplekken zijn beperkt en het aanbod voor jongeren is niet echt uitdagend. Bij gebrek 

aan goede opties in Vilvoorde, richten veel jongeren zich noodgedwongen op Brussel, Mechelen 

en andere gemeenten in de regio voor een uitdagende vrijetijdsbeleving of om te wonen of op kot 

te gaan zodra ze op eigen benen staan. 

Daarom stellen we als prioriteit voorop om de komende jaren straffer in te zetten op jeugd en op 

het jeugdbeleid in onze stad. 

 

Concrete voorstellen “Jongeren”: 

1. Kinderen en jongeren zijn overal thuis in onze stad. Dat houdt in dat er genoeg scholen en 

kinderopvang is, maar ook genoeg groene speelruimte. 

2. Jongeren krijgen eigen plekken voor ontmoeting, sport en spel. Dit kunnen jeugdhuizen of 

lokalen voor jeugdbewegingen zijn, maar ook ‘vrije ruimtes’ waar jongeren elkaar kunnen 

ontmoeten en hun creativiteit kunnen beleven zonder te veel regels en betutteling. Zoals 

bv. een skatepark geïntegreerd in een park, een jeugdhuis dat voorziet in repetitieruimtes 

en workshops mediagebruik, of een gemeenschapscentrum waar er plaats, infrastructuur 

(repetitieruimten) en materiaal beschikbaar is voor allerlei initiatieven van jongeren. 

3. De stad zorgt ervoor dat jongeren initiatieven en evenementen kunnen organiseren, en daar 

ook subsidies voor kunnen aanvragen, zonder overbodige regels en formulieren. De stad 

zorgt dat de administratieve verplichtingen beperkt blijven en adviseert jongeren daarbij 

vanuit de jeugddienst.  De drempel voor een subsidieaanvraag moeten zo laag mogelijk 

zijn en de budgetten voldoende hoog.  

4. De jeugdraad moet de motor zijn van co-creatie met jongeren in samenwerking met het 

lokaal bestuur. De verdere uitholling van de jeugdraad moet worden tegengaan. De 

jeugddienst is de regisseur van het lokaal participatiebeleid en pleit samen met de 

jeugdraad en andere jongerenteams om de jeugd in elk domein van het beleid te betrekken. 

(Kabinet J en de Leuvense jeugddienst zijn goed voorbeelden van zo'n jeugdraad 2.0.) 

5. De gemeente ondersteunt organisaties die doelgroepgericht werken om kansarme kinderen 

en jongeren te bereiken. Ze geeft een plek aan projectmatig jeugdwerk in buurten waar de 

kansen en participatiegraad laag zijn. Partners zoals Uit De Marge, Jes vzw, Kras, 

Habbekrats of vzw Jong bieden kansen en een netwerk aan kwetsbare jongeren. 

Jeugdwerkbeleid zet ook in op maatschappelijke uitdagingen, zoals werkloosheid, 

taalachterstand, vroegtijdige schooluitval, kinderarmoede, psychisch welzijn. Daarvoor 

wordt samengewerkt met andere sectoren, zoals Tejo of Arktos vzw.  

6. Jonge ondernemers ondersteunen bij het uitwerken van hun idee, product of dienst, draagt 

bij aan hun persoonlijke ontwikkeling én aan lokale innovatie en economie. 

7. De stad ondersteunt jongeren die (kader-)vormingen willen volgen, ook jongeren die geen 

lid zijn van een vereniging. Een lokaal EVC-traject (Elders Verworven Competenties) kan 

kennis en ervaring van jongeren in het jeugdwerk valoriseren in een 'ervaringscertificaat'. 

 

http://www.mijnleuven.be/onze-projecten/kabinetj
https://www.uitdemarge.be/
http://www.jes.be/
http://www.krasjeugdwerk.be/
http://www.habbekrats.be/meerweten.php
https://www.vzwjong.be/
http://www.tejo.be/over-tejo
https://arktos.be/
http://erkennenvancompetenties.be/evc-aanbieders/
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Een bijzondere dank aan alle kandidaten en vrijwilligers die in de schoot van de programmawerkgroepen 

hebben meegeschreven aan ons lokaal programma. Heb je nog extra vragen of voorstellen of wil je zelf 

dit programma mee helpen verrijken, neem dan contact met ons op via groenvilvoorde@gmail.com of 

bel ons via 0497 73 08 14. 

Tot binnenkort!  

 

De hele team van Groen Vilvoorde 
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