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Geachte burgemeester, 

Geachte dames en heren schepenen, 

 

Tijdens deze week van verzet tegen armoede willen de Vilvoordse organisaties, lid van de Werkgroep 

Vilvoorde tegen armoede, U hun grote ongerustheid laten kennen omtrent de ingesteldheid 

waarmede de politieke wereld in ons land blijkbaar haar beleidsverantwoordelijkheid wil uitoefenen. 

Uiteraard zijn er verschillen tussen de diverse politieke formaties, maar zowat overal is de houding 

deze van een verwoede lineaire besparingsdrang. Wij vrezen dat in de eerste plaats daar de armen 

het slachtoffer zullen van worden. Deze armoede - we moeten het jullie niet vertellen - gaat in 

aantallen in stijgende lijn en grijpt ook steeds dieper in in het dagelijks leven van hen, die er door 

getroffen worden. Ook Vilvoorde, gelegen in een relatief welvarende streek, wordt er door getroffen. 

Nieuwe groepen armen verschijnen in het beeld: eenoudergezinnen, armoede bij werkenden, 

armoede bij senioren, kinderarmoede, armoede bij migranten. In de media wordt veel aandacht 

besteed aan het probleem, vooral omdat we zowel op het regionale en communautaire niveau als op 

het federale niveau met beginnende legislaturen worden geconfronteerd. Vandaag wordt het beleid 

vastgelegd voor vijf jaren. En wanneer in de kranten uitspraken verschijnen als : ”We zijn eigenlijk 

niet zo goed bezig” ( De Standaard 13 en 14 september 2014) dan hebben we reden om ons zorgen 

te maken. Vooral omdat daarbij expliciet verwezen wordt naar de toenemende armoede in het land. 

We weten dat het Vilvoordse stadsbestuur onder de leiding van het schepencollege oog heeft voor 

het probleem van de armoede. Dit blijk uit de steun die we als betrokken middenveldorganisaties 

vanwege het stadsbestuur mogen ontvangen. We danken het stadsbestuur hier trouwens voor. Maar 

onze huidige demarche vindt haar oorsprong in de alarmerende situatie die blijkbaar op ons afkomt. 

We vragen jullie, als politieke verantwoordelijken, die ook op hogere beleidsniveaus dan het lokale 

hun stem kunnen laten horen om de huidige politieke toestand grondig te analyseren en er over te 



waken dat er een passend beleid gevoerd wordt in verband met de armoede zowel op het lokale als 

op de hogere niveaus. We vragen jullie ook daar een ’sociale stem’ te laten horen. Het is niet 

verdedigbaar dat de sociale situatie van wie vandaag reeds arm is nog zou verslechteren en dat er 

bovendien nog heel wat burgers de groep zouden doen toenemen. 

Wat de specifieke situatie te Vilvoorde betreft vragen we dat de armoede hier duidelijk en volledig in 

beeld zou worden gebracht zodanig dat de bevolking een zicht zou krijgen op de aard en de omvang 

van de armoede ter plaatse. We vragen ook dat er zou over gewaakt worden dat in deze tijden van 

besparingen de sterkste schouders de zwaarste lasten zouden dragen. Het is naar onze mening ook 

aangewezen dat de betrokken armenorganisaties bij dit beleid zouden gehoord worden. 

We danken jullie ten zeerste voor de aandacht die jullie aan deze brief willen besteden en hopen dat 

concrete maatregelen zullen volgen. 

Met onze hoogachting, 

 

Namens de Werkgroep Vilvoorde tegen armoede, 

 

 

 

 

 

 

Luk Hollebecq 


