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Op een lenteavond in het jaar 2018, kwam een fijne groep mensen samen 
op het Vilvoordse stadhuis. De aanleiding van hun samenzijn waren de lokale 
verkiezingen in oktober van datzelfde jaar. Deze mensen praatten, ze namen 
foto’s, ze lachten, ze dachten, ze tekenden en schreven, ze aten en dronken, ze 
discussieerden, ze knipten, plakten en krabbelden, een ganse avond lang. Ze 
droomden van een mooie toekomst voor hun stad. Een mooie toekomst voor 
iedereen, voor kleine en grote Vilvoordenaars, voor nieuwe, oude en toekomstige 
Vilvoordenaars. Ze droomden van een Vilvoorde zonder armoede, een Vilvoorde 
zonder racisme en een Vilvoorde zonder samenlevingsproblemen. Ze droomden 
van goed wonen, van veel en leuke vrije tijd, van een lang en gezond leven, van 
fijn en zinvol werken en leren, van een goede mobiliteit en van een propere en 
groene leefomgeving. 

Met die dromen maakten de mensen een dromenboek en gaven dit aan de 
bestuursleden van de stad. De verantwoordelijken namen het dromenboek in 
ontvangst. En ze gebruikten die zomermaanden om het dromenboek te lezen, 
om de dromen te analyseren en om manieren te bedenken om die dromen 
waar te maken. In de herfst van datzelfde verkiezingsjaar 2018 ontmoetten 
de verantwoordelijken en de dromers mekaar opnieuw, op het stadhuis. Er 
volgde een ernstig gesprek over het dromenboek en de toekomst van Vilvoorde. 
De beleidsverantwoordelijken beloofden er aan te werken. Ze namen het 
dromenboek heel serieus en werkten vervolgens twintig jaren lang aan de 
verwezenlijking ervan. 

Vilvoorde is een bijzondere stad. Wat u ziet, is het resultaat van het harde werk 

van beleidsverantwoordelijken en bewoners, gebaseerd op de dromen van 
een fijne groep mensen uit het jaar 2018. 

Deze infogids ‘Vilvoorde 2038’ leidt u langs al het moois dat Vilvoorde 
vandaag de dag te bieden heeft. 

We wensen u veel leesplezier en een fijn verblijf in onze mooie Zennestad!



Noteer je bevindingen en bezorg ons jouw tips en suggesties om van 
Vilvoorde een nóg fijnere plek te maken.



WONEN



In Vilvoorde is het goed WONEN

De huisvestingsmaatschappij heeft haar woningaanbod de laatste twintig jaar 
kunnen uitbreiden. Voor mensen met een woonnood vindt men zeer snel een 
oplossing op maat. In Vilvoorde heeft dan ook iedereen een dak boven het 
hoofd. 

Alle woningen zijn er kwalitatief op vooruit gegaan. Woningen zijn zeer goed 
geïsoleerd, hebben een gezond binnenklimaat en de woonkosten zijn miniem. 
De meeste woningen zijn immers energievriendelijk of zelfs energieneutraal. 
Geen enkele Vilvoordenaar heeft het nog koud in zijn of haar huis!  Ook verstopte 

Van leegstand is hier geen sprake. Eigenaars zorgen meteen voor een degelijke 
invulling van hun leegstaand pand, al is het maar tijdelijk. Leegstaande panden 
krijgen dan een (tijdelijke) invulling die beantwoordt aan de behoeften van de 
buurt en de stad. Het kan gaan om een extra lokaal voor een school, om culturele 

rioleringen met overstromingen 
als gevolg, zijn voorgoed verleden 
tijd. Vilvoorde heeft immers een 
‘state of the art’ rioleringsnetwerk 
en waterzuiveringssysteem. 
Woningen zijn compact maar 
voldoende ruim en ontworpen 
met aandacht voor het bergen 
van fietsen en mogelijkheden 
om de was te drogen alsook met 
aandacht voor privacy en rust van 
de bewoners. 

en vrijetijdsactiviteiten, 
om winkels maar uiteraard 
ook om woningen. Buurten 
blijven op die manier hun 
levendigheid behouden en 
ook de Leuvensestraat is 
opnieuw een levendige woon-
en winkelstraat. Het prachtige 
centrum van Vilvoorde vormt 
het hart van de stad. 

Maar ook de buurten zijn plekken waar mensen graag vertoeven. De 
verantwoordelijken hebben immers gezorgd voor aangename publieke 
buitenruimten in alle buurten. Dit maakt dat mensen niet noodgedwongen 
binnen blijven. Het leven speelt zich grotendeels buiten af. Kinderen kunnen 
gaan ravotten, vlakbij huis, jongeren vinden hun gading in parken en ook 
voor volwassenen en ouderen zijn er voorzieningen. 

Buurten kennen bovendien een mooie mix van mensen, jong en oud en arm 
en rijk. De infrastructuur in de buurten en wijken is prima georganiseerd met 
voldoende scholen, winkels, zorgverstrekking, degelijke fiets- en voetpaden 
en ontmoetingsplaatsen in de publieke ruimte. 

De stad is dan ook een warm nest waar mensen mekaar helpen en waar veel 
vertrouwen is onder mekaar.



VRIJE 
TIJD



In Vilvoorde is veel en leuke VRIJE TIJD

In deze stad aan het water houden mensen van zwemmen. Daartoe hebben 
ze een waaier aan betaalbare mogelijkheden. Het zwembad heeft, naast de 
algemene openingsuren, zwemmomenten exclusief voor vrouwen en voor 
senioren. 
Er zijn zwemvoorzieningen in open lucht met het ‘Océade open air’ en 
de verschillende natuurlijke zwemvijvers. En ook de Zenne is tijdens de 
zomermaanden een waar zwemparadijs.

Als het om recreatiemogelijkheden gaat, is 
Vilvoorde inderdaad een schoolvoorbeeld. 
De vrije tijd van de Vilvoordenaars speelt zich, 
zoals gezegd, grotendeels af in de publieke 
ruimte. De stad nam de voorbije twintig 
jaar de tijd om fijne ontmoetingsplekken te 
ontwikkelen doorheen de stad. 

Deze plekken zijn proper en divers-sensitief: 
iedereen voelt er zich welkom en er hoeft 
niet meteen geconsumeerd te worden om 
erbij te horen! Er is voldoende speel- en 
ravotruimte, veel groen. De activiteiten die 
er worden georganiseerd, zijn gratis. 

Dankzij de bijna constante aanwezigheid van fijne mensen, is er van een 
onveiligheidsgevoel geen sprake. 
En ook dieren horen bij deze ontmoetingsplekken, dat merk je aan de goed 
onderhouden en talrijke uitlaatweiden voor honden. Maar Vilvoordenaars 
houden niet enkel van honden en trekpaarden. Dat het echte dierenvrienden 
zijn, is te merken aan de populariteit van de kinderboerderij. Deze recreatieve 
plek is centraal gelegen en goed bereikbaar. 
Het vrijetijdsaanbod is toegankelijk voor een breed publiek, het gaat daarbij 
zowel om sport als om ontspanningsactiviteiten, als om culturele activiteiten. 
Vilvoordse jongeren zijn bijvoorbeeld zeer bedreven in theater, free-style podium 
en andere kunsten. Het aanbod wordt bovendien uitstekend gecommuniceerd. 



GEZOND LEVEN



In Vilvoorde is het lang en GEZOND LEVEN

Wie zorgt voor een ziek familielid, 
vriend of buur kan rekenen op een 
goede omkadering. En wie toch een 
beroep moet doen op professionele 
thuisverpleging, kan rekenen op 
personeel mét tijd.  De zorg voor 
zieken is erg warm en menselijk en 
ouderen worden extra gerespecteerd 
en verzorgd. Het is fijn oud worden in 
Vilvoorde, voor iedereen! 
Maar ook voor de jonge Vilvoordenaars 
wordt gezorgd. Kinderopvang en 
scholen zijn gevestigd in een groene 
en gezonde omgeving. 

De medicatie, hospitalisatie, algemene zorgen en tandartsbezoeken van kinderen 
zijn bovendien zeer betaalbaar.
Dankzij de aandacht voor ontmoetingsmogelijkheden bij de organisatie van 
huisvesting en vrije tijd, is er heel wat sociaal contact. Eenzaamheid is tot een 
minimum gereduceerd, wat een positief effect heeft op de mentale gezondheid 
van bewoners. Over het uitgebreide aanbod aan zwemmogelijkheden hebben 
we het reeds gehad. Maar ook de andere sporttakken bereiken een breed publiek 
wat maakt dat vrijwel elke Vilvoordenaar een actieve sportbeoefenaar is. En voor 
de werkenden is er de invoering van de ‘beperkte werkdruk’, dit initiatief heeft 
een enorme bijdrage geleverd aan zowel de fysieke als de mentale gezondheid 
van wie hier werkt. Gezonde en betaalbare voeding is een evidentie in het 

Vilvoorde van vandaag. Er zijn lokale systemen opgezet waardoor mensen 
samen aankopen kunnen doen. Er is enkel voeding beschikbaar zonder 
pesticiden en de georganiseerde warme maaltijdbedeling is goedkoop, 
lekker en gezond. Elke Vilvoordenaar wordt bovendien uitgenodigd om deel 
te nemen aan het samen telen van groenten, kruiden en fruit vlakbij huis. 
En aan de moestuininitiatieven worden uiteraard ook gezellige en leerzame 
kookmomenten gekoppeld. 
Tot slot wordt, net als voor de vrijetijdsactiviteiten, bijzonder uitgebreid 
gecommuniceerd over het aanbod. Dit maakt dat zo goed als elke 
Vilvoordenaar het lokale gezondheidsaanbod kent. 



WERKEN



In Vilvoorde is het fijn en zinvol WERKEN
Er is volop en zinvol werk waardoor 
het voor iedereen mogelijk is om zelf 
een inkomen te verwerven. Ook de 
groepen die het vroeger moeilijker 
hadden om een job te vinden, 
namelijk ouderen en mensen met 
een migratieachtergrond, kunnen 
nu hun talenten inzetten en verder 
ontwikkelen. 
Het hoofddoekendebat heeft men in Vilvoorde al jaren achter zich gelaten: 
mensen mogen zijn wie ze zijn. Het enige wat men belangrijk vindt in Vilvoorde 
is respect voor iedereen. En daar is men –terecht- streng op. 

Bij aanwervingen, wordt meer dan vroeger, gekeken naar de competenties en 
ervaringen van mensen. Werknemers worden bijzonder gerespecteerd door 
hun werkgevers. Van uitbuiting is geen sprake. Integendeel: de werkdruk is aan 
banden gelegd waardoor de combinatie werk-gezin-leven zeer genietbaar is. 
Nederlands is nog steeds dé taal op de werkvloer maar meertaligheid wordt 
zeer gewaardeerd. Het is een talent waar menig niet-Vilvoordenaar jaloers op is!

Mensen die geen betaald werk hebben, worden niet meer door een mallemolen 
van paperassen en gesprekken gedraaid. Er wordt gezocht naar hun talenten 
en interesses en ze krijgen heel wat mogelijkheden om opleidingen te volgen 
vlakbij huis. 

Verder zijn er tal van sociaaleconomische projecten waarbij mensen die het 

toch nog iets moeilijker hebben op de 
arbeidsmarkt, hun talenten kunnen 
inzetten om bepaalde noden in de 
samenleving op te vangen. En voor 
mensen met kinderen, is er de flexibele 
kinderopvang zodat de zoektocht naar 
werk ook praktisch mogelijk wordt. 

En tot slot, wat men vroeger 
vrijwilligerswerk noemde, is nu 
een evidentie: mensen zetten zich 
graag in voor anderen, voor hun 
buurt en voor de gemeenschap. 
Vilvoordenaars worden daarin 
ook gestimuleerd door de stad, al 

hoedt men zich ervoor om jobs af 
te bouwen in functie van wat 

men vroeger ‘betaald 

vrijwilligerswerk’ noemde. Vilvoorde stimuleert liever zinvolle, duurzame en 
kwaliteitsvolle jobs. 



ONDERWIJS



In Vilvoorde is het fijn en inspirerend LEREN
Vilvoorde gaat voor levenslang leren. 
Zowel kinderen als jongeren en 
volwassenen blijven uitgedaagd om 
bij te leren. Mensen kunnen overal 
leren en informele leerkansen zijn een 
extra troef in het vrijetijdsaanbod, via 
een uitgewerkt aanbod in de buurten 
en op de plekken waar mensen 
mekaar ontmoeten. Bewoners 
worden er gestimuleerd om hun 
talenten en kennis met mekaar 
te delen. Vilvoordenaars hechten 

veel belang aan levenslang leren. Een bewijs daarvan zijn de hoogbejaarden. 
Ze worden gewaardeerd om hun wijsheid en ervaring. Maar ze blijven buiten 
komen, deelnemen aan opleidingen en leerkansen grijpen. Ze zijn werkelijk met 
alles mee. Je kan hen niets wijsmaken! 
Superdiversiteit is geen ‘issue’ meer in het Vilvoorde van vandaag, de 
Vilvoordenaars zien diversiteit als een verrijking. Meertaligheid wordt in 
deze kosmopolitische omgeving, zoals gezegd, dan ook enorm gewaardeerd. 
En Nederlands is de taal die iedereen bindt. Vilvoordenaars besteden veel 
aandacht aan het aanleren van deze verbindende taal. En dit gebeurt op een 
speelse, inspirerende en motiverende manier en op alle mogelijke plekken 
en met alle mogelijke groepen. Net als de woonwijken, de werkplekken en de 
vrijetijdscontext zijn uiteraard ook de scholen gemengd. Ze worden bevolkt door 
rijk, arm, kinderen met een handicap en zonder handicap en met diverse etnische 
achtergronden, kinderen en jongeren met meer praktische talenten en diegenen 

die eerder denkers zijn. Ze zitten allemaal samen in gemengde scholen en 
hebben regelmatig gezamenlijke, klasoverschrijdende activiteiten. 
Scholen zijn niet enkel gelegen in gezonde en groene omgevingen. Het zijn ook 
inspirerende en gemoedelijke plekken waar kinderen en jongeren worden 
uitgedaagd en met zorg omkaderd. Men gaat uit van hun diverse talenten 
en interesses. Maar er wordt ook veel belang gehecht aan samenwerking 
en samenhorigheid. En ook in de scholen is respect een werkwoord dat 
dagelijks wordt uitgeoefend. Iedereen wordt gelijk behandeld tenzij 
mensen bijzondere zorgen nodig hebben, dan worden ze extra omringd. 
Cultuur, taal, zorg voor het milieu, het telen van gezonde voeding en 
kritische burgerzin hebben een prominente plek in het curriculum. Er is 
een hechte relatie tussen leerlingen, leerkrachten en directie en er zijn heel 
wat inspraakmogelijkheden. Bij conflicten, wordt onderhandeld en de tijd 
genomen om naar de leerling en zijn of haar ouders te luisteren.  

Dankzij deze onderwijsaanpak is er in 2038 geen sprake meer van 
huiswerkbegeleiding, bijlessen of remediëren na schooltijd. Het onderwijs 
is meer op maat van het kind of van de jongeren. Ook huiswerk hoort al 
lang tot de verleden tijd. Na de schooluren worden kinderen en leerlingen 
immers uitgedaagd om te sporten, om hun talenten te ontdekken, zich 
artistiek te ontwikkelen of andere vaardigheden te trainen. 
Buitenschoolse activiteiten worden binnen de school gebracht, zodat 
het makkelijker is om zich ergens bij aan te sluiten. En uiteraard is men 
ook in Vilvoorde al lang voorbij het duffe klaslokaal en hebben kinderen 
en jongeren meer les in open lucht. Kamperen voor de schoolpoort en 
een inschrijvingsstop zijn voltooid verleden tijd in 2038. Iedereen heeft 
kwaliteitsvol onderwijs, vlakbij huis.



MOBILITEIT



Vilvoorde heeft goede MOBILITEIT
Op het vlak van moderne mobiliteit 
is Vilvoorde vandaag de dag een 
schoolvoorbeeld voor heel wat 
andere steden en gemeenten. 
De stad heeft de dienstverlening 
dicht bij de mensen gebracht en in 
de infrastructuur in de wijken en 
buurten is sterk ontwikkeld. Vilvoorde 
heeft ook een sterk ontwikkelde 
en betaalbare koerierdienst voor 
mensen die minder mobiel zijn. 
Verplaatsingen werden door deze 

ontwikkelingen tot een minimum herleid, mensen blijven echter uitgedaagd om 
buiten hun buurt te komen en mekaar ook in het gezellige centrum te ontmoeten 
of om zich buiten Vilvoorde te begeven. Vilvoorde is zeker geen eiland!

De zaken die toch centraal georganiseerd zijn, zijn dan weer makkelijk te 
bereiken. Maar gewone auto’s worden zoveel mogelijk uit het centrum geweerd, 
Ze worden doorverwezen naar de rand van de stad en mensen kunnen verder 
met de shuttlebus. Het openbaar vervoer is betaalbaar en zeer uitgebreid, ook 
naar en van de meer afgelegen wijken. 

Daarbij gaat uiteraard extra aandacht naar minder mobielen. Het 
mobiliteitsnetwerk is al jaren zeer duurzaam en gediversifieerd; er is de 
shuttlebus met haar eigen busstroken, er zijn fietstaxi’s, er is het uitgebreide 
fietsnetwerk waarop ook skaters en hooverboards terecht kunnen en dan zijn er 
ook nog de extra-egale voetpaden. 

Onnodig te zeggen dat de bussen zijn uitgerust met zonnepanelen waardoor 
hun uitstoot tot nul is gereduceerd. Het verkeer dat toch door het centrum 
en door de woonwijken loopt, moet op gescheiden banen of werd beperkt 
in snelheid. Op die manier wordt voorrang gegeven aan spelende kinderen 
en trage weggebruikers en wordt nogmaals ‘ontmoeting’ centraal gesteld.  

Een ander voorbeeld dat aantoont dat de trage weggebruiker een bijzondere 
plaats bekleden in de stad, zijn de uitgebreide fietsherstelmogelijkheden en 
de integratie van fietsparkings en betaalbare fiets- en rolstoelstallingen in 
alle buurten. 



LEEFOMGEVING



De beleidsverantwoordelijken hebben 
kosten noch moeite gespaard om de 
leefomgeving groener en gezonder 
te maken. U kon al lezen over het 
belang dat wordt gehecht aan 
energiezuinig wonen, waterzuivering, 
veel groene ontmoetingsruimten en 
natuurlijke zwemvijvers in de stad, 
de buurtmoestuinen, de scholen 
in een gezonde omgeving, een 
autovrij centrum en gezonde lucht 
door het uitgebreid en duurzaam 
mobiliteitsnetwerk. 

De stad en de huisvestingsmaatschappij 
hebben ondertussen een zeer uitgebreide 
en gespecialiseerde groendienst waarbij 
de zorg voor bio-diversiteit hoog in het 
vaandel wordt gedragen. De perken, 
parken en wegkanten vormen prachtige 
eetbare oasen met positieve effecten op 
de mentale en fysieke gezondheid van 
de bewoners. De stad kent een enorme 
diversiteit aan stadsvogels. De natuur in 
hun stad, nog zoiets waar Vilvoordenaars 
terecht fier op zijn. 

Door dit gevoel van groene 
fierheid en dankzij de ban 
op verpakkingen en het 
intensieve vuilbakkenbeleid, 
is het zwerfvuil tot een 
minimum herleid. 

Wat het huisvuil betreft, zorgt 
de kinderboerderij en het 
project kippen-in-de-buurt 
voor de verwerking van het 
organische afval. Mensen 
krijgen in ruil verse eitjes. En 
de huisvuilzakken voor het 
beperkte afval dat mensen 
nog hebben, zijn sterker dan 
ooit!

Vilvoorde heeft een propere en groene LEEFOMGEVING



Deze publicatie kwam tot stand dankzij de dromen van Agnes, Ahmed, Anita, Anna Maria, Annelies, Aïcha, Augustina, Bruno, Chris, Chris, Dany, Danny, Dymphna, 
Eli, Elias, Elisabeth, Ella, Fatiha, Fatima, Fransien, Fryba, Gerda, Geert, Georgette, Ghislaine, Hatima, Hendrik, Henri, Hilde, Hilam, Houda, Isolde, Jacques, Jean,  
Jeroen, Joséeke, Jozef, Laila, Leen, Linda, Louisa, Luk, Monique, Moustafa, Myriam, Nabundi, Nasira, Pascal, Patrick,  Patrick, Renilde, Ruth, Saïda, Sonja en 
Soraya. 



Dit dromenboek kadert in het project Ieders Stem Telt, een project waaraan tal 
van organisaties deelnemen. 

‘Ieders stem telt’ haalt sociale thema’s uit de coulissen en: 
• richt de schijnwerpers op de noden en bekommernissen van zij die het 

moeilijk hebben in de samenleving
• laat ook hun stem luid en duidelijk klinken in het verkiezingsdebat
• daagt politici uit te kiezen voor een socialer beleid
• mobiliseert het ruime kiezerspubliek tot sociaal stemmen en solidariteit met 

zwakkere groepen in de samenleving

‘Ieders stem telt’ heeft een concrete prioriteitennota voor lokale besturen. 
Deze ’12 werken voor het beleid’ vindt u op www.iedersstemtelt.be. 

In Vilvoorde hebben we organisaties verzameld die opkomen voor kwetsbare 
groepen. Volgende organisaties zijn alvast op de kar van Riso Vlaams-Brabant 
gesprongen: Agentschap Integratie en Inburgering, Vzw AIF,  Archeduc - 
Vormingplus Halle-Vilvoorde, Beweging.net Brussel-Halle-Vilvoorde, CAW 
Halle-Vilvoorde, CBE Open School Halle-Vilvoorde, Domo Vilvoorde, Logo 
Zenneland, Lokale Dienstencentra Vilvoorde, Pin Vzw,  vzw Vilvoords 
Zilverpunt, (W)arm-kracht vzw, Welzijnszorg, Wijkgezondheidscentrum De 
vaart, Try-Out, Zee Na Es vzw en ZenneLab. 

Onze eerste actie van deze editie was op het stadhuis, we kwamen er op 2 mei 
2018 samen met een dertigtal Vilvoordenaars. We verzamelden hun dromen 
rond de thema’s die u in dit boekje terugvindt. Dit dromenboek wordt op 
donderdag 21 juni 2018 overhandigd aan de lokale partijen en hun kandidaten. 
We hopen dat dit boekje inspirerend werkt, zowel voor politici als voor iedereen 
die van Vilvoorde een fijne woonomgeving wil maken. Net voor de verkiezingen 
gaan ze in dialoog met mensen die dromen van een Vilvoorde waar het 
fijn leven is voor alle mensen. Iedereen is welkom! 

Noteer dus alvast 3 oktober 2018 in jullie agenda! 



Meer weten over de organisatie en de zin van verkiezingen of over de verschillende partijen?

• 4 september 2018, 9-12uur in Machelen of Vilvoorde:  
vijf lessen door Centrum voor Basiseducatie. Meer info en inschrijven: 02 252 51 50 

• 20 september 2018, 10-12uur in ZenneLab, Harensesteenweg 174, Vilvoorde:  
een sessie door ARCHEDUC en Riso Vlaams-Brabant  - open deur! 

• 20 september 2018, 18-20uur in Pallieter, Parkstraat 34, Vilvoorde:  
een sessie door ARCHEDUC en Riso Vlaams-Brabant – open deur!

 
Dit dromenboek is een initiatief van Riso Vlaams-Brabant,  Agentschap Integratie en Inburgering, Vzw AIF,  Archeduc - Vormingplus Halle-Vilvoorde, 
Beweging.net Brussel-Halle-Vilvoorde, CAW Halle-Vilvoorde, CBE Open School Halle-Vilvoorde, Domo Vilvoorde, Logo Zenneland, Lokale Dienstencentra 
Vilvoorde, Pin Vzw,  vzw Vilvoords Zilverpunt, (W)arm-kracht vzw, Welzijnszorg, Wijkgezondheidscentrum De vaart, Try-Out, Zee Na Es vzw en ZenneLab. 

Dit dromenboek is een uitgave van Riso Vlaams-Brabant met tekeningen van Barbara Rottiers. 

Meer info: 
Bruno Van Loo       Isolde Vandemoortele
M  0490 56 62 34      M  0492 72 13 07
bruno.vanloo@samenlevingsopbouw.be    isolde.vandemoortele@samenlevingsopbouw.be

DROMENDIALOOG
In gesprek met de kandidaten van de gemeenteraadsverkiezingen
Op woensdag 3 oktober 2018 vanaf 17 uur op het stadhuis!

We voorzien broodjes! 

V.U. Dirk Masquillier Eenmeilaan 2 3010 Kessel-Lo


