Hier
in Vilvoorde

Een week met Barbara De Bakker
The Hedge promoot duurzaamheid
Jessika Soors, ons parlementslid

‘Onder impuls van
Groen, streeft het stadsbestuur tegen 2025 naar
25% meer fietsers dan
vandaag.'

Barbara De Bakker, schepen voor mobiliteit, ruimtelijke ordening,
milieu en natuur ontvouwt de plannen voor een fietsstad.

© Jacques Mevis

VILVOORDE WORDT EEN
ECHTE FIETSSTAD
De autovrije zondag bewijst elke
keer hoeveel Vilvoordenaars een
fiets hebben en er nog op kunnen
rijden ook. Dankzij Groen zet het
stadsbestuur in op het stimuleren
van het fietsen. Onder impuls van
Groen, streeft het stadsbestuur
tegen 2025 naar 25% meer
fietsers dan vandaag.
Fietsen dient vooral veiliger en comfortabeler te worden. Het streefdoel

is om het aantal slachtoffers met
lichamelijk letsel met minstens 10%
te doen dalen.
Er komen directe en veilige fietsroutes tussen de deelgemeentes en
het centrum en tussen de deelgemeentes onderling. In het bouwreglement van de stad komt een
fietsparkeernorm om veilige fietsstallingen te eisen bij nieuwe bouwprojecten.
Waar mogelijk investeren we in vrij-

liggende fietspaden zoals aan de afrit
van Koningslo, op de Rooseveltlaan
en in de Parkstraat. We streven naar
in totaal 10 km fietspaden erbij.

MEER FIETSSTRATEN

met het uitbouwen van fietsparkeren.
Bij wegenwerken zullen fietsers
minder hinder ondervinden. Ook de
bewegwijzering en markering worden
verbeterd. We breiden het aantal
fietsstraten flink uit.

Op plekken waar veel mensen samenkomen, worden de fietsstallingen
uitgebreid. Ook aan de haltes van de
trambus komen er nieuwe fietsstallingen. Zo proberen we de groei
aan fietspaden gelijk te laten lopen

Groen is gegroeid in Vilvoorde. De
bevoegdheden van Barbara de Bakker
omvatten meer domeinen dan wat
Groen vroeger had. En deze impact is
ook merkbaar in de plannen.

HIER

Barbara De Bakker
GROENE SCHEPEN VOOR MOBILITEIT, RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN NATUUR

Barbara De Bakker hield een dagboek bij van een cruciale week met
discussies over de planning voor de volgende zes jaar.

Half september. Op het stadhuis worden overuren gedraaid om de planning 2020-2025 op te maken. Uit het dagboek van Barbara De Bakker:
Volgens mijn dochter Stella begint de week op maandag, maar op zondag
sprak ik met architectuurstudenten die een week op de Asiatsite kampeerden.
Waar ze met bedrijven in de buurt methodes onderzochten om de bodem te
ontharden en water op te vangen, te zuiveren en hergebruiken. Echt boeiend.
's Avonds studeer ik op de documenten voor het schepencollege.
Maandag begint met een afspraak met de fractieleider van Open VLD om de
agenda van de gemeenteraadscommissie Omgeving voor te bereiden. Dan een
vergadering over de vergunningsaanvraag voor een nieuwe horecazaak. Een
architectenbureau presenteert een haalbaarheidsstudie voor een nieuw wooninbreidingsproject. Na de middag is er schepencollege. Tegen 19u thuis, gelukkig
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kookt mijn zoon Viktor. Daarna: studeren op de begrotingscijfers.
Dinsdag: een lekker langzame start met kine. Dan overleg met één van de grote werkgevers uit de stad die wil uitbreiden. E-mails bijwerken, vragen van
burgers beantwoorden, brieven tekenen. 's Avonds weer studeren.
Woensdag: Ik ben nog niet helemaal door de budgetten heen. Ik skip de
workshop over verkavelen bij de Vlaamse Bouwmeester. Mobiliteitsoverleg:
we bespreken meldingen en aanvragen van burgers. Dan evalueren we de
zomeractiviteiten met de stuurgroep Asiat-Darse. Het was een voltreffer!
Donderdag en vrijdag: Moeilijke budgetbesprekingen. De stad is financieel
gezond maar ieders ambities liggen hoog en de financiering ligt moeilijk. We
moeten in de plannen knippen. Ik ben nerveus. Ik wil een meerjarenplan waarmee we de transformatie verderzetten en waar Groen trots op kan zijn.

GROEN

LEF EN HOOP

Meyrem Almaci en Dany Neudt zijn op het Toekomstcongres verkozen tot voorzitster en ondervoorzitter van Groen

In oktober zakten duizend Groen-leden af naar Brussel om een
nieuw bestuur te kiezen voor de partij. Meer mensen dan ooit willen
meebouwen aan een sterke groene partij en dat vertaalde zich in een
recordaantal kandidaat-bestuurders. Het werd dan ook een spannend
weekend met bewogen pleidooien en scherpe debatten, met de
verkiezing van Meyrem Almaci en Dany Neudt tot voorzitster en
ondervoorzitter als ontknoping.
Meyrem is dolblij dat ze zichzelf
mag opvolgen als voorzitster, maar
beseft dat er veel werk voor de
boeg is. ‘Op 26 mei staken veel
mensen hun middenvinger op naar
de politieke spelletjes’, vertelt ze.
‘Ontzettend veel mensen zoeken in
deze woelige tijden naar hoop en
kijken daarvoor naar ons. Het is aan
ons om hen dat te bieden. Wij zullen
ons niet blindstaren op bang en boos,
maar focussen op wat goed is. Wij
zijn de partij die niet de duisternis

vervloekt, maar die lichtjes
aansteekt, overal rondom.’
Onze partij is de tegenkracht,
vindt Meyrem. De klimaatcrisis
en de sociale uitdagingen zijn niet
verdwenen na de verkiezingen,
integendeel. En het verband tussen
beide is zichtbaarder dan ooit. Deze
zomer kende niet minder dan drie
hittegolven. Elke keer opnieuw
werd pijnlijk duidelijk hoe zij die
het meest kwetsbaar zijn door
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‘Ontzettend veel mensen
zoeken in deze woelige
tijden naar hoop en kijken
daarvoor naar ons’

HET GOEDE LEVEN

voeren voor de 11 miljoen Belgen
met heel terechte bekommernissen.
Over hoe we onderwijs organiseren
waarvan elk kind sterker wordt.
Over hoe we zorgen voor onze
gepensioneerden. Over hoe we onze
planeet gezonder maken.

Aan politiek doen is niet bekvechten
op Twitter, maar moedig beleid

Meyrem en Dany zijn vastberaden
die uitdagingen aan te pakken,

hun leeftijd, gezondheid of kleine
portemonnee het hardst afzien.
Zij wonen in wijken met weinig
verkoelend groen. Zij kunnen zich
geen dakisolatie veroorloven.’

GROEN

MAAK KENNIS MET
TEAM GROEN
Sinds de verkiezingen van 26 mei kleuren in onze parlementen
meer zetels dan ooit groen. Met een gezonde portie nieuwe
gezichten en een hoop ervaren rotten staan we stevig in de
startblokken om de komende vijf jaar ons land weer een stukje
menselijker, eerlijker en gezonder te maken.
In de Kamer leidt Kristof
Calvo de ploeg groene
enthousiastelingen. Samen met
Ecolo vormen ze de grootste
fractie ooit in het federaal
parlement. Kristof zit vol energie
om er een hele legislatuur
tegenaan te gaan. ‘Ik wil dat ons
land het voortouw neemt in de
klimaatstrijd, dat mensen kunnen
kiezen voor vlot openbaar vervoer
in plaats van ellenlange files
en dat ouderen zonder zorgen
kunnen genieten van een goed
pensioen. Onze groene en sociale
plannen zetten België weer op
het juiste spoor.’
Björn Rzoska neemt de fractie in
het Vlaams Parlement voor zijn
rekening. Al op de eerste dag van
de Vlaamse regering maakten
de groenen duidelijk dat Vlaams
minister-president Jan Jambon
niet zomaar het parlement zal

gesterkt door de groene beweging
die groter is dan ooit. ‘We wonnen
in mei tienduizenden kiezers bij.
We gingen van 19 naar liefst 28
parlementsleden en vormen zo de
grootste parlementaire groep die
onze partij ooit gekend heeft.’
Voor Dany is het duidelijk: Groen is
de partij van het goede leven. ‘Keer
op keer bevestigen wetenschappers
dat onze oplossingen de juiste zijn. Wij
wijzen niet met de vinger, maar stellen
achterhaalde structuren in vraag. Wij
kijken verder dan alleen de centen en
geven waarde aan welzijn en geluk.
Wij geven een stem aan de stemlozen.
Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat
iedereen een goed leven kan leiden, nu
en in de toekomst.’

kunnen omzeilen om zijn willetje
door te drijven. ‘Ik wil een eerlijk
debat voeren’, klinkt het bij Björn.
‘Over onderwijs waar élk kind mee
kan. Over meer bossen en meer
groen. Over de strijd tegen armoede.

‘Ons land moet het voortouw
nemen in de klimaatstrijd’
Jambon heeft veel werk op de
plank en wij zullen ervoor zorgen
dat dit niet naar de volgende
generatie wordt doorgeschoven.’
In Brussel kwam Groen aan zet
in de regeringsonderhandelingen,
nadat ze op 26 mei de grootste
Nederlandstalige partij werd.
De Brusselse groenen wisten
een ijzersterk regeerakkoord te
onderhandelen en Elke Van den
Brandt werd Brussels minister
van Mobiliteit, Openbare

Werken en Verkeersveiligheid
en voorzitter van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie. Ze is
vastberaden om onze hoofdstad
te veranderen. ‘We gaan voluit
voor veiliger verkeer, schone lucht
en betaalbaar wonen en pakken
armoede krachtdadig aan.’ Ze heeft
alvast de grootste groene fractie
ooit in het Brussels Parlement
(onder leiding van Arnaud
Verstraete) en vijftig groene
burgemeesters en schepenen achter
haar.

©ID/Bas Bogaerts

Ook in het Europees Parlement
is Groen goed vertegenwoordigd.
Petra De Sutter strijdt er
onvermoeibaar voor een Europa
dat haar burgers beschermt.
‘Europa moet onze gezondheid
beschermen tegen schadelijke
producten, het moet onze
sociale rechten garanderen
en de transitie inzetten
voor een klimaatneutrale en
digitale economie’, zegt Petra
vastbesloten. Ze doet dat niet
alleen: de groene fractie telt
75 Europarlementsleden en is
daarmee groter dan ooit tevoren.

MEYREM ALMACI
• 43 jaar
• woont in Antwerpen
• mama van twee kinderen
Meyrem Almaci is al decennialang
militant en lid van Groen. Ze begon
haar politieke carrière als gemeente
raadslid en heeft van daaruit alle
niveaus van de partijpolitiek doorzwommen. Ze is een echte bruggenbouwer die zich verzet tegen het
verhaal dat er geen alternatief is
voor het huidige kortetermijnbeleid.
Meyrems gedrevenheid voor een
betere samenleving dwingt respect
af bij vriend en vijand.

DANY NEUDT
• 45 jaar
• woont in Ledeberg
Na zijn studies richtte Dany Neudt
samen met enkele vrienden Kif Kif
op. De organisatie groeide al snel
uit tot één van de toonaangevende

antiracistische bewegingen. Vanuit
zijn passie voor sociaal ondernemerschap werd hij later directeur
van De Punt, een groeiplatform voor
ondernemers. Voor hij ondervoorzitter werd, was hij kabinetschef
voor de Gentse schepen Bram Van
Braeckevelt en daarvoor voor Elke
Decruynaere.

HIER

WAAR NAARTOE
MET DE POLITIEK?

Jessika Soors uit Vilvoorde, midden in de uitgebreide federale
kamer- en senaatsfractie van Ecolo-Groen.

Over de verkiezingsuitslag van 26
mei 2019 is al veel inkt gevloeid.
Groen is wel gegroeid in Vilvoorde
en in heel Vlaams-Brabant, maar
niet zoveel als gehoopt in de rest
van Vlaanderen. Er blijft ook verslagenheid hangen over de wedergeboorte van extreem rechts.
Midden september zorgde een opiniepeiling voor een nieuwe schok. Het
Vlaams Belang wordt met 24% virtueel de grootste partij van Vlaanderen.
De uitdaging is om niet te blijven hangen in te gemakkelijke politieke analyses. Ja, de N-VA heeftde voorbije
jaren met haar harde discours het
Vlaams Belang voor een stuk gelegitimeerd. Ja, Vlaams Belang deinst
er niet voor terug om dure, groteske
campagnes op te zetten via sociale
media.
Maar we moeten ook onder ogen zien
dat een kwart van de Vlamingen de
middelvinger opsteekt naar de poli-

tiek. Willen we echt duurzame remedies ontwikkelen voor deze situatie,
dan zal de politiek vooral zichzelf
moeten heruitvinden. Deze peiling
toont maatschappelijke onvrede.
Populistische partijen als VB zijn erin
geslaagd om mensen te doen geloven
dat onze samenleving een taart is:
hun eigen stuk kan alleen groter worden als dat van iemand anders kleiner
wordt. Deze georganiseerde
concurrentie leidt tot polarisering.
Verschillen worden uitvergroot:
sociale zekerheid of 'open grenzen',
'onze armen' of vluchtelingen helpen,
klimaat of 'onze economie'.
Uit mijn terreinervaring in het werken
rond radicalisering hier in Vilvoorde,
weet ik: wie polarisering wil ombuigen, moet kunnen luisteren.
Dat luisteren zijn we de voorbije jaren
misschien vergeten in de politiek.
Het is aan de politiek om terug voorbij
de waan van de dag te kijken. Niet
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'Wie de huidige polarisering
wil ombuigen, moet kunnen
luisteren'.
door onszelf radicaler te gaan opstellen of door mensen die op Vlaams
Belang stemmen uit te sluiten.
Wel door de vraagstukken achter de
extreme stellingnames te identificeren en er antwoorden op te formuleren: sociale zekerheid, klimaat,
identiteit. Wij geloven namelijk niet
dat het kwart van de Vlamingen dat
op VB zou stemmen, tegen vreemdelingen is. We geloven dat Vlaanderen
voor minder armoede, voor werkzekerheid, propere lucht en veilige
buurten is.
Graag hoor ik jullie analyse en voorstellen. Mail mij of kom op 6 december
naar de Luminor (zie achteraan).

JESSIKA SOORS
Federaal Kamerlid
Jessikassoors@ groen.be

REGIONAAL
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MAAK KENNIS MET TEAM
VLAAMS-BRABANT
Ann De Martelaer uit Lubbeek
coördineert als Vlaams parlementslid
de welzijnsthema's voor de groene
fractie. Vanuit die rol vecht ze tegen
onrecht en ongelijkheid.
An Moerenhout uit Leuven volgt in
het Vlaams parlement wonen,
inburgering & integratie op.
Haar motto: “We staan het sterkst
als we zorg dragen voor elkaar.”
De Vilvoordse Jessika Soors zit in de
Kamer met de thema's binnenlandse
zaken, veiligheid, justitie, gelijke
kansen en diversiteit. Ze wil van
daaruit bruggen bouwen, in plaats
van mensen tegen elkaar op te
zetten. Dieter van Besien uit Haacht
volgt als kamerlid belastingen en de
financiële sector op.
Duurzaamheid vindt hij daarin
minstens zo belangrijk als groei.
Chris Steenwegen (Herent) volgt als
Vlaams parlementslid de thema’s
klimaat, natuur, milieu en voeding &
landbouw op. Daarnaast is Chris ook
deelsenator. Vanuit die parlementen
werkt hij mee aan een ommekeer.

De Groene provinciale fractie
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KLIMAATAMBITIE: NUL
In het Vlaamse regeerakkoord
ontbreekt elke klimaatambitie.
Klimaatjongeren kregen de raad
om terug te keren naar de
schoolbanken, maar zelf deed de
Vlaamse regering haar huiswerk
niet.
Een ambitieus klimaatbeleid kan
jobs opleveren, economische
innovatie bevorderen en zo onze
industrie voorbereiden voor de
toekomst. In de plaats daarvan zal
Vlaanderen zelfs haar eigen
doelstellingen niet halen. We
dreigen zo een eiland te worden
tussen regio’s en buurlanden die
wél zullen investeren in de
nieuwe, groene economie.
De factuur van dit non-beleid
wordt zo doorgeschoven naar
onze kinderen en kleinkinderen.

GEBREK AAN VISIE IN DE PROVINCIALE MEERDERHEID
Op 3 december 2018 legde de nieuwe provincieraad en deputatie, met N-VA,
CD&V en Open Vld, de eed af. Bijna een jaar ver in deze legislatuur, is het dus
hoog tijd voor een stand van zaken.
Onze visie op de beleidsplannen geven is echter moeilijk, bij gebrek aan plannen.
Het is onduidelijk waar deze deputatie de resterende vijf jaar nog naartoe wil. Zo
werd er nog geen financieel meerjarenplan voorgelegd. Ook uit de beslissingen
van het afgelopen jaar blijkt niet veel visie of ambitie. En het recycleren van
initiatieven, zoals gedeputeerde Nevens onlangs deed rond dierenwelzijn, telt in
dat opzicht amper mee. Zo kwam hij naar buiten met de boodschap dat hij het
provinciale label diervriendelijke gemeente herzag en minder vrijblijvend maakte.
Dat dit reeds in 2015 door Groen mogelijk werd gemaakt - en dat de Groene
affiche zelfs werd gebruikt als promo - maakt dat dit niet als ambitieus beleid
kan worden gezien.
Groen onderneemt dan maar zelf actie. We trokken zo het afgelopen jaar naar
de kiezer met 20 groene doelen voor Vlaams-Brabant, die we willen
verwezenlijken in deze legislatuur. De afwezigheid van nieuw beleid geeft ons
nu de kans om zelf met onze ideeën naar voren te komen. In tegenstelling tot de
huidige meerderheid deden we dit afgelopen jaar al. Zo stelden we een plan voor
om autodelen mogelijk te maken met de dienstwagens van de provincie.
Onze ideeën voor Vlaams-Brabant zitten klaar, en daar gaan we in de toekomst
zeker verder mee aan de slag.

HIER

Daniella Kegels

ENTHOUSIASTE TREKSTER
VAN vzw THE HEDGE

Onder impuls van Daniella werd
op de speelplaats van de Knipoog
een groene doolhof van inheemse
hagen geplant. Dat was haar
eerste project, maar als creatieve
duizendpoot zit ze niet stil
WAT WAS HET EFFECT VAN DIE
GROENE DOOLHOF VAN HAGEN?
Daniella: ‘Voordien was er vaak
ruzie op de speelplaats van onze
school aan de Rooseveltlaan. Toen
enkele kinderen eens een egel zagen,
werd die met een stok mishandeld.
Nu wordt er meer gespeeld. De kinderen genieten van het groen en waarderen de natuur. Ze werden socialer.
ONTSTOND DAAR HET IDEE VOOR
THE HEGGE (DE HAAG)?
Daniella: Deze achtergrond heb ik
meegenomen om samen met mijn
gezin na te denken over de realisatie
van onze dromen voor Vilvoorde. We
wilden met zoveel mogelijk partners
samenwerken. En zo ontstond The
Hedge. Dat staat voor Huis, Educatief, Duurzaam, Groen en Energie(k).
Het werd een vzw en zo is het ook
mogelijk om financiering te krijgen.
VERTEL ONS WAT MEER OVER
JULLIE DROMEN.
Daniella: Onze eerste droom is een
stadsboerderij met kleine dieren
waar jongeren via kampen en workshops de natuur kunnen beleven.

Bio

Daniella Kegels
42 jaar, woont in Faubourg, gehuwd,
moeder van 3 kinderen, leerkracht in
de lagere school de Knipoog..
Vanuit de vergroening van de
speelplaats, met een positieve
impact op de kinderen, ontstonden
vele ideeën rond duurzaamheid..
Daniella, creatieve duizendpoot van The Hedge

Nadat onze dochter in Horteco een
eindwerk maakte over 'korte ketens'
begonnen we ook te dromen over
manieren om lokale voedselproducenten en consumenten in contact te
brengen met elkaar. We zoeken een
ruimte in Vilvoorde om één keer per
week een marktje en een afhaalpunt
te organiseren. Ook een verkooppunt
via een website wordt onderzocht.
En dan dromen we ook van het
samenbrengen van verschillende
milieuverenigingen in één 'Groen huis'
in Vilvoorde.
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INTUSSEN WERD EEN PAK ERVARING
VERGAARD OP DE ASIAT
Daniella: We hadden een voorstel
ingediend bij de Stad Vilvoorde en
tijdens de zomer zijn we op de Asiat
site aan de slag gegaan.
Tijdens het weekend van 2 tot 4
augustus maakten 2.500 bezoekers
kennis met een aantal voedselproducenten uit de regio. 500 mensen
genoten van een bio-barbecue. 66
kinderen namen deel aan 3
natuurbelevingskampen.

Verschillende verenigingen organiseerden samen met The Hedge
natuurwandelingen. We hebben ook
een langetermijnproject waarvoor we
op de steun van de Stad rekenen.
NOG EEN OPROEP AAN DE LEZERS?
Daniella: We zoeken dus nog een
ruimte voor de boerenmarkt en een
afhaalpunt voor voedselmanden.
Wie meer informatie zoekt of wil
meewerken kan onze website
bezoeken: www.thehedge.be

HIER

KWALITEITSVOLLE ZORG VOOR
ELKE VILVOORDENAAR

IN ’T
KORT

ZORG VOOR OUD EN EN JONG

JACQUES MEVIS

Geemeenteraadslid
en voorzitter van Groen Vilvoorde
jacques.mevis@proximus.be

De voorbije maanden heb ik ze beter leren kennen: de thuisverpleegsters en
poetsmedewerkers van het OCMW, de verzorgsters van Kadeeke, het personeel van het woonzorgcentrum Filfurdo, de bezielers van onze wijkcentra, de
vrijwilligers van de Zilvermobiel en het verplegend personeel van ons ziekenhuis. Ze verdienen ons respect. Het gaat over meer dan 1.000 personeelsleden
en vrijwilligers die elke dag klaar staan om voor ons te zorgen. Daarom is het
een hele eer voor mij om voor Groen bestuurder te zijn van het Vilvoordse
Zorgbedrijf en ondervoorzitter van het AZ Jan Portaels.
Groen zet kwalitatieve en betaalbare zorg voor iedereen blijvend op de
agenda. De uitdaging is groot: hoe zorgen we ervoor dat elke Vilvoordenaar
dicht bij huis toegang heeft tot de zorg die hij of zij nodig heeft?
Sinds begin dit jaar zijn het woonzorgcentrum Filfurdo, kinderdagverblijf
Kadeeke en een aantal andere zorgdiensten van het OCMW samengebracht in
een overkoepelend Zorgbedrijf. Zo kan het werk beter georganiseerd worden.

Filfurdo biedt een warme thuis aan
steeds meer senioren in onze stad.
Door Thuishulp kunnen ouderen
langer zelfstandig blijven wonen.
De wijkcentra zorgen voor verbinding
in de wijken en hebben oog voor wie
vereenzaamt.
Vilvoorde verjongt, het aantal
kinderen groeit en daarop geeft
Kadeeke een antwoord.
AZ Jan Portaels is de grootste
werkgever van de stad en draait als
regionaal ziekenhuis goed mee in het
ziekenhuislandschap, met sterke en
bekwame teams van artsen,
verpleegkundigen en ondersteunend
personeel. Blijven investeren is nodig.
Toch is het geen gezondheidsfabriek , maar telt een familiale sfeer
met persoonlijke zorg op maat van
ieders nood.

RUIMTE VOOR DE JEUGD
Vilvoorde is dichtbevolkt en onze
open ruimte is schaars. De weinige
ruimte die overblijft, wordt steeds
meer ingevuld voor verplaatsingen
en minder als ontmoetingsplek.
Jongeren hebben die plaats nodig om
jong te zijn. En hoewel zij die ruimte
gebruiken, hebben ze er het minste
over te zeggen. In heel Vlaanderen
vertaalt zich dat steeds meer in een
repressief beleid ten aanzien van spelende jongeren. In Vilvoorde proberen
we als jongeren tegen deze stroom in
te gaan. Er mag geen open ruimte
meer verdwijnen. Wat we bewaren,
richten we in op maat van kinderen en
jongeren. En we zetten in op verkeersveiligheid en buurtplekken.
Maar beleid is niet genoeg. Er zijn ook

‘Via brugfiguren kan een
echte dialoog ontstaan tussen
jeugd en buurtbewoners’
mentale drempels om op straat te
komen. Bij het minste geluid wordt
de politie gevraagd om op te treden.
Vele jongeren krijgen de stempel van
'hangjongere'. Via brugfiguren kan een
echte dialoog ontstaan tussen de
spelende jeugd en de buurtbewoners.
Laten we jongeren betrekken bij ons
ruimtelijk beleid zodat iedereen, ook
de zogenaamde 'hangjongeren', zich
kunnen thuis voelen in onze stad.
Bezorg mij jullie ideeën!

AIMEN HORCH

Gemeenteraadslid Groen
Fractieleider
aimen.horch@groen.be

Na de gemeenteraadsverkiezingen
van oktober 2018 en de federale en
regionale verkiezingen van mei
2019, kan Groen-Vilvoorde een
prachtig, vernieuwd en sterk
uitgebreid team voorstellen.
Hieronder vindt u de contactgegevens van onze nieuwe
mandatarissen. U kan hen
contacteren met uw vragen, uw
voorstellen en wilde ideeën om uw
wijk en uw stad nog aangenamer
te maken. En uiteraard zoeken wij
altijd mensen om mee na te
denken, mee te werken aan voorstellen en met allerlei activiteiten
van Groen-Vilvoorde.
JESSIKA SOORS woont in de wijk
Kassei . Ze werd verkozen als
federaal kamerlid voor Groen.
E-mail: jessika.soors@groen.be
Telefoon: 0472-373087
BARBARA DE BAKKER van de
wijk Far West is de groene
schepen voor mobiliteit,
ruimtelijke ordening,
milieu en natuur. Haar e-mail:
barbara.de.bakker@vilvoorde.be
Telefoon: 0471-070267
JACQUES MEVIS woont in de wijk
Faubourg. Hij is voorzitter van
Groen Vilvoorde en gemeenteraadslid. Zijn e-mailadres:
jacques.mevis@proximus.be
Telefoon: 0497-730814
AIMEN HORCH woont eveneens in
de wijk Faubourg en is
gemeenteraadslid en fractieleider.
E-mail: aimen.horch@groen.be
Telefoon: 0486-159116

HIER
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1
Op voorstel van de Vilvoordse
Raad voor Internationale Solidariteit (VRIS), ondertekende het
stadsbestuur van Vilvoorde op 23
september de engagementsverklaring over de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen van
de Verenigde Naties.
Hierin engageert de stad zich tot een
coherent beleid waarin duurzame
ontwikkeling in alle beleidsdomeinen
van de stad de leidraad wordt. Ook
het belang van deelname van de
burgers aan het beleid wordt erkend.
© Jacques Mevis

2
De Perksestraat op Faubourg
wordt dagelijks gebruikt door talrijke fietsers. Ze vormt de ideale
verbinding tussen Peutie en het
stadscentrum. In deze straat ligt
ook de basisschool De Kastanjelaar. Argumenten genoeg om ze om
te vormen tot een heuse Fietsstraat.
Barbara De Bakker, schepen voor onder meer mobiliteit, maakte er werk
van. Pijlen geven duidelijk aan waar de
fietsers mogen rijden. Auto's mogen
de fietsers niet meer inhalen.
© Barbara De Bakker

3
De voorbije zomer kon je het team
van Groen regelmatig aantreffen
op de Asiat-site. Voor een gezellig
pintje op het zomerterras, maar
ook omdat er altijd wel wat te
doen was: leuke kleine initiatieven
van cretieve stadsgenoten en een
kunstententoonstelling met internationale uitstraling. Het Horstfestival
bracht in september 10.000 jongeren
uit meer dan 30 landen naar Vilvoorde.
De vroegere legerbasis is zo echt wel
een nieuwe troef voor onze stad.
© Eric Vandekerckhove

4
Steeds meer mensen springen op
de fiets. Elektrische fietsen
worden populairder bij jong en
oud.
Dat is een fantastische evolutie. Maar
een veilige stalling is wel een noodzaak. Het stadsbestuur installeerde
daarom 20 fietskluizen aan het
station van Vilvoorde.
© Ilja Grauls

HIER

JESSIKA SOORS IN DE
FEDERALE KAMER

Jessika Soors uit Vilvoorde, verkozen voor Groen in de federale
kamer van volksvertegenwoordigers.

Hoi!
Als kersvers verkozene in de
federale kamer van volksvertegenwoordigers, stel ik me
graag even voor.
Ik ben 31 jaar jong en woon op Kassei.
Van opleiding ben ik arabist en
islamoloog. Tijdens mijn studies
bracht ik veel tijd door in Marokko en
ben ik me gaan verdiepen in de manier
waarop radicale stromingen de islam
interpreteren.
Ik vind het fantastisch om de wereld
te ontdekken en om na te denken over
hoe we onze samenleving zo optimaal
mogelijk kunnen organiseren.
Na een aantal professionele omzwervingen was het dus logisch dat
ik in 2013 soliciteerde voor de job van
deradicaliseringsambtenaar in onze
stad. En ik werd nog aangeworven

ook! Het was een boeiende job in een
periode vol uitdagingen. In de plaats
van het criminaliseren van de families
van Syriiestrijders, werd in Vilvoorde
volop ingezet op begeleiding en
ondersteuning. Want zij zijn evenzeer
slachtoffers van de situatie.
Ook als federaal parlementslid zal ik
me bezighouden met veiligheid,
politie en gelijke kansen.
Ik ben ervan overtuigd dat deze focus
ook een meerwaarde biedt voor onze
stad gezien de nabijheid van Brussel,
de uitdagingen bij onze lokale politie,
de groeiende diversiteit in onze
omgeving. Het zijn allemaal thema's
waar wij als inwoners dagelijks mee
te maken krijgen.
Om die zware dossiers wat te
compenseren, doe ik in mijn vrije tijd
graag yoga en pilates, en geniet ik

© Paul Van Welden

‘In 2013 werd ik deradicaliseringsambtenaar
van de stad Vilvoorde'
ervan om met vrienden af te spreken.
Als er gefeest wordt, ben ik niet
gemakkelijk van de dansvloer af te
krijgen.
Kortom: stof genoeg om over te
praten. Als er iemand vragen of
suggesties heeft, spreek mij gerust
aan of neem contact op. Dat kan on
line (Facebook, Twitter, Instagram),
op straat of binnenkort op een
activiteit van Groen-Vilvoorde, zoals
ons Groen-café op vrijdag 6 december
om 20u in de koning van spanje op de
Grote Markt.
Hopelijk tot dan!

JESSIKA SOORS
Federaal kamerlid
Jessika.soors@groen.be

HIER

NIEUW WANDELPAD
IN PEUTIEBOS
Magda Van Stevens kreeg in 2001 als eerste groene schepen in
Vilvoorde, bevoegd voor natuurontwikkeling, haar eerste dossier op
haar bureau. Het was de vraag van Natuurpunt om het Peutiebos te
mogen beheren. Eind augustus mocht haar opvolgster, Barbara De
Bakker, er een nieuw wandelpad inhuldigen.
Magda Van Stevens is nu voorzitster van het Regionaal Landschap 'Brabantse
Kouters' waarin overheden en verenigingen samenwerken. Dat maakte een
subsidiedossier op voor de Vlaamse overheid zodat het Agentschap Natuur en
Bos 80% van de kosten (zo'n 60.000 euro) kon betalen. De overige 15.000 euro
werden betaald door de Stad Vilvoorde en de gemeente Machelen.

EEN KRONKELENDE WANDELLUS VAN 2 KILOMETER
Dit project sluit naadloos aan bij de herwaardering van de vallei van de Trawool
die ontspringt in het Floordambos. 4,74 hectaren bos worden toegankelijk gemaakt voor de inwoners van Peutie en heel Vilvoorde. Een wandellus van twee
kilometer kronkelt door het bos. Waar de bodem te drassig is, werd 140 meter
vlinderpad aangelegd om geen natte voeten te krijgen.
De leerlingen van de basisschool De Doening kunnen vanuit de tuin van de
school recht het bos in wandelen, waar een poel werd uitgegraven die al snel
vol leven zat. De kinderen kunnen er zich uitleven en vanop een platform van
20 vierkante meter het waterleven bewonderen. Voor jong en oud loont het de
moeite om dit origineel stukje natuur te komen ontdekken. Er is een ingang aan
de Bosweg en aan de Leuvensesteenweg.
Magda Van Stevens en Barbara De Bakker op een
onverwacht mooie en unieke locatie in Peutie.

© Erik Van Mele

SPECIAAL
Ik was een kereltje van een jaar of
zeven, fier aan de hand van de mama,
op weg naar de zaterdagmarkt.
Ik hielp mijn mama wel meer bij haar
wekelikse aanvoer van groenten en
fruit, maar die dag was toch wel heel
speciaal. Ik was jarig en we zouden
eclairkes kopen. Dat was bij ons het
vaste dessert na het avondeten als
er iemand jarig was. De jarige mocht
zelf kiezen, maar iedereen koos altijd
voor de langwerpige zachte soesjes
met het chocoladen dekseltje.
Ja, eclairs waren bij ons heel
speciaal. Ze kwamen alleen op tafel
bij een verjaardag. Op andere

momenten zouden we ze zeer
ongepast gevonden hebben.
Ik sta vandaag bij de bakker te
wachten op een bruin gesneden. Voor
mij staan twee schoolmeisjes. Het is
middagpauze en een brooddoos
behoort al lang niet meer tot hun
basisuitrusting. Het éne meisje kiest
twee donuts en het andere gaat voor
twee eclairkes.
Ik vraag me glimlachend af of ze jarig
zou zijn. Nee, ouwe jongen, dat is ze
niet. Eclairkes zijn gedegradeerd tot
ordinaire, vlugge middaghap.
Ongewild overvalt mij een golfje

'Eclairkes zijn gedegradeerd
tot een ordinaire, vlugge
middaghap'
melancholie. Zouden ze niet veel
lekkerder zijn als ze nog steeds
'speciaal' zouden zijn?
Stiekem ben ik blij dat het bij ons
thuis nog steeds uitkijken is naar een
gezamenlijk koffiemoment bij een
verjaardag om het zo begeerde zoete
gele papje langzaam van tussen de
twee koekklepjes te likken.
Bij de Sillekes is een eclairke nog
altijd speciaal.

SILLE

KOM NAAR ONS GROEN-CAFE OP
VRIJDAG 6 DECEMBER 2019
IN DE KONING VAN SPANJE (GROTE MARKT)
EN MAAK KENNIS MET JESSIKA SOORS
Op vrijdag 6 december vanaf 20u
ben je welkom op ons Groen-café,
om samen een glas te drinken met Jessika,
ons kersvers federaal parlementslid uit Vilvoorde.
Ook onze Groene schepen Barbara De Bakker en
de gemeenteraadsleden Jacques Mevis en Aimen Horch
zullen er zijn, benieuwd naar jouw vragen en voorstellen.
Je bent welkom in De koning van spanje
op de Grote Markt.

TOT DAN!

Groen Vilvoorde
Jacques Mevis
Voorzitter
0497-730814
groenvilvoorde@gmail.com
www.groenvilvoorde.be
www.facebook.com/groenvilvoorde
Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci,
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel
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.

