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CD&V 
Een positief project voor de Vlaamse Rand 
 
De Vlaamse Rand is een unieke regio, genietend van een landelijk karakter en toch 
vlakbij de hoofdstad van het land en van Europa. Deze ligging biedt vele troeven op 
het vlak van werkgelegenheid, maar stelt ons ook voor specifieke uitdagingen, zoals 
de verstedelijkingsdruk. Sinds de splitsing van BHV genieten we van communautaire 
vrede. Dit biedt de kans biedt voluit te gaan voor oplossingen voor de concrete 
noden van de mensen. CD&V gaat voor een warme, welvarende en leefbare 
Vlaamse Rand. Daarvoor is een beleid op maat voor de Vlaamse Rand nodig, en dit 
binnen het bredere geheel van Halle-Vilvoorde. 
 
Speerpunten CD&V voor de Vlaamse Rand 
- Mobiliteit: een integrale aanpak van de mobiliteitsdruk. Dit vraagt gepaste financiële 
middelen voor de meest filegevoelige regio. We kiezen daarbij voor een 
doorgedreven EN/EN aanpak : een gedurfd beleid met aandacht voor de voetganger, 
de fiets, het openbaar vervoer en de auto. Cruciaal is de realisatie van de 
beslissingen die genomen zijn rond de optimalisatie van de ring rond Brussel. 
- Jobs voor iedereen: we leven in een welvarende regio, maar toch moeten we blijven 
inzetten op jobs voor iedereen. In deze dichtbevolkte regio moet voldoende ruimte 
zijn voor ondernemen. We willen ook de werkloosheid aanpakken dankzij de nieuwe 
Vlaamse bevoegdheden voor doelgroepen, in het bijzonder jongeren. We benutten 
de troeven van de luchthavenregio voor de tewerkstelling en voor de distributie- en 
logistieke sector. 
- Kwaliteitsvol onderwijs: door de toenemende internationalisering is er in snel tempo 
een verandering in de leerlingenpopulatie van de scholen. Dit kan een troef zijn als er 
voldoende middelen zijn om volop in te zetten op integratie en het wegwerken van 
taalachterstand. Zo kunnen we de kwaliteit van het Nederlandstalig onderwijs 
blijvend garanderen. Daarom willen wij een meer aangepaste reglementering, 
financiering en omkadering voor het leerplichtonderwijs op maat van de specifieke 
noden van onze regio. Het inschrijvingsbeleid mag rekening houden met de 
specifieke situatie in de Vlaamse Rand. 
- Betaalbaar wonen in eigen streek: Vlaams-Brabant is niet alleen de duurste 
provincie om een eigen woning te verwerven, maar ook het duurst om te huren. Een 
beleid gericht op betaalbaar wonen is dan ook voor ons een topprioriteit. De lokale 
besturen moeten ondersteund worden bij het nemen van maatregelen die jonge 
gezinnen toelaten om in de eigen streek te blijven wonen. Eigen gemeentelijke 
toewijzingsregels zijn daarbij essentieel. In sociale huisvesting en bij nieuwe 
verkavelingen moet er gestreefd worden naar een evenwichtige sociale mix. 
- Beter welzijn: Niettegenstaande er de afgelopen jaren een duidelijke 
inhaalbeweging geweest is, blijven er inspanningen nodig voor een goede spreiding 
van het aanbod aan welzijnsvoorzieningen in onze regio. Het voorzien van 
voldoende plaatsen in de kinderopvang is essentieel. De inhaalbeweging in de 
gehandicaptensector moet verder gezet worden. 
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Ook in deze welvarende streek is er armoede. We willen deze beter detecteren en de 
Centra voor Algemeen Welzijn versterken. 
Bijna één op de vier inwoners van onze provincie is ouder dan 60 jaar. Voor de 
actieve senioren is blijven deelnemen aan de samenleving zeer belangrijk. Voor de 
kwetsbare senioren moet alle aandacht uitgaan naar initiatieven die hun gepaste 
zorg verleent. 
- Levenskwaliteit: In de Rand is het goed om te leven en dat willen we ook zo 
houden. Daarom dragen we zorg voor onze leefomgeving, gaan we spaarzaam om 
met de open en groene ruimten, zorgen we voor een efficiënt beheer van de 
waterlopen, blijven we inzetten op energiebesparende maatregelen. 
- Veiligheid: CD&V kiest resoluut voor meer wijkpolitie, dichtbij de inwoners, om 
specifieke problemen in onze provincie aan te pakken: rondtrekkende dadergroepen, 
inbraken in woningen en bedrijven, drugsbezit en verkeersveiligheid. We willen ook 
een betere spreiding van brandweerposten, en een optimalere dekking van de 
dringende medische dienstverlening. De splitsing van het gerechtelijke 
arrondissement en het nieuwe parket Halle-Vilvoorde maken een aangepast 
handhavings- en vervolgingsbeleid voor onze regio mogelijk. Wij willen daarom een 
vast overleg organiseren tussen de burgemeesters en de procureur van Halle-
Vilvoorde. 
- Landelijk karakter: Wij zorgen voor een volwaardig plattelandsbeleid, waarbij 
ingezet wordt op leefbare dorpen, het bewaren van het landelijke karakter en 
aandacht voor plattelandsarmoede. In een verstedelijkte provincie zoals de onze 
moet bij ruimtelijke processen en uitvoeringsplannen voldoende ruimte en 
bestaanszekerheid zijn voor land- en tuinbouwbedrijven.  
- Onthaalbeleid: We willen een actief onthaalbeleid voor de nieuwe, anderstalige 
inwoners tot stand brengen met o.a. een “welkompakket” voor anderstaligen, waarbij 
wordt gepromoot om op een laagdrempelige manier Nederlands te leren. Ook 
onderwijs en werk zijn belangrijke hefbomen voor een vlotte integratie. Om deze 
mensen zich thuis te laten voelen in een lokale gemeenschap bevorderen we hun 
deelname aan het verenigingsleven, aan sport- en vakantie initiatieven. Respect 
geldt voor ons wederzijds, dat betekent dus ook een blijvend respect voor de 
taalwetgeving en het Nederlandstalig straatbeeld. 
- Vlaams karakter: 
De bestaande taalwetgeving dient gerespecteerd te worden door alle besturen actief 
in de Vlaamse Rand. 
Het Gordelfestival moet versterkt worden en moet inzetten op toerisme, sport en het 
Vlaams karakter van de regio. 
Wij willen een  structurele en voldoende financiering van de vzw De Rand, die een 
belangrijke rol speelt in de Vlaamse Rand, ook in de faciliteitengemeenten. 
In het randbeleid heeft Ring TV heeft een belangrijke gemeenschapsvormende en 
informatieve rol in onze streek. 
- Erkenning als centrumstad voor Halle en Vilvoorde, en een bijzonder statuut voor 
de andere gemeentes van de Vlaamse Rand: De verstedelijkingsdruk stelt de 
Vlaamse Rand voor bijzondere uitdagingen op het vlak van kinderopvang, onderwijs, 
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wonen en mobiliteit. Deze grootstedelijke uitdagingen vereisen ook aangepaste 
financiële middelen. Daarom pleiten wij voor de erkenning als centrumstad voor Halle 
en Vilvoorde en een bijzonder statuut voor de andere gemeentes van de Vlaamse 
Rand. 
- Samenwerking met Brussel: Tot slot bouwt CD&V verder aan een constructieve 
samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rond concrete dossiers zoals 
bijvoorbeeld mobiliteit, ruimtelijke ordening en tewerkstelling. Gezien de belangrijke 
wisselwerking tussen Brussel en de Vlaamse Rand is ook een krachtig beleid in 
Brussel zelf via onze Vlaamse vertegenwoordigers in het Brusselse bestuur 
essentieel. 
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