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Vanuit de nieuwe Beheers- en Beleidscyclus (BBC), opgelegd door de Vlaamse 
overheid, moeten alle gemeenten een meerjarenplanning opstellen tot 2019. Dat 
is een oplijsting van wat de gemeente de komende 6 jaar wil doen èn met welke 
geldmiddelen. De tijd van ‘jaar per jaar veel beloven maar weinig doen’ of 
‘pingelen van de ene begroting naar de andere’, is dus voorbij! Alle plannen moe-
ten voortaan vooraf gekend zijn en gedekt door voldoende geldmiddelen.  
 

Daarbij moet deze meerjarenbegroting in zijn geheel financieel in evenwicht zijn. 
Tegen 2019 moet elke gemeente financieel gezond zijn (lees: de meerjarenbegro-
ting moet in 2019 positief eindigen). Er kunnen dus ook geen schulden meer afge-
wenteld worden op toekomstige generaties.  
 

Hiertoe was het nieuwe bestuur niet enkel verplicht begin dit jaar de belastingen 
te verhogen (reeds voorgeschreven in de vorige legislatuur om het structureel 
tekort van -5 miljoen euro om te buigen!). Dan nòg moesten extra inspanningen 
worden geleverd aan de uitgavenzijde.  

DE MEERJARENPLANNING 2014-2019 IS ER ! 

“INVESTEREN IN DE TOEKOMST VAN DILBEEK” 
Hiertoe werd het budget voor 2014 op hetzelfde niveau als 2013 gezet. De vol-
gende 6 jaar wordt geen indexering toegestaan op het gros van de kosten, wat 
tegen 2019 een besparing van 12,6% oplevert. Daarenboven krimpen de budget-
ten voor receptie- en representatiekosten met 20%, voor promotie met 10% en 
voor technische benodigdheden met 5%. Door een betere aanbesteding en bijstu-
ring van verschillende contracten (afval, verzekeringen, dranken…) wordt voor 
efficiëntiewinsten gezorgd en die oefening wordt zeker doorgetrokken.  
 

Ook synergiën op personeelsvlak door samenwerking van de ondersteunende 
diensten van gemeente en OCMW moeten daartoe leiden.  
 

Op personeelsvlak wordt naar verdere efficiëntiewinsten gezocht, wat niet evi-
dent is aangezien de gemeente al één van het laagste aantal voltijds equivalen-
ten (VTE) per 1000 inwoners heeft in Vlaanderen (Dilbeek: 5,3 VTE/1000 inw - 
vergelijkbare gemeenten: 7,1 VTE/1000 inw – Vlaanderen: 8VTE/1000 inw).  
We houden financieel rekening met het niet-vervangen van 1/3de van de perso-
neelsleden via natuurlijke afvloeiingen (13VTE). Daartegenover staat wèl een ver-
hoging van de 2e pensioenpijler met 2% voor contractuele ambtenaren in de loop 
van de legislatuur.  
 

Desondanks wordt het een permanente oefening om de efficiëntie blijvend te 
verhogen. Zo moet het kerntakendebat bepalen welke taken de gemeente nog 
moet uitvoeren.  
 

Maar ondanks deze financieel barre tijden wil het gemeentebestuur blijven inves-
teren. Stilstaan is immers achteruitgaan en vele investeringen zijn meer dan 
hoogdringend. Om de kosten voor de gemeente te drukken wordt er maximaal 
gebruik gemaakt van subsidies en inbreng vanuit privéorganisaties. In totaal staan 
er in dit meerjarenplan voor netto 40 miljoen nieuwe investeringen gepland.  

Beste Dilbekenaren, 
 

De lokale besturen beleven nieuwe tijden. De voor-
bije periode hoorden we ontevreden burgemeesters, 
nieuws over harde saneringen, drastische besparin-
gen of personeelsafdanking her en der… Ook Dilbeek 
ontsnapte niet aan deze belangrijke begrotingsoefe-
ning.    
 

Met N-VA Dilbeek leggen we een belangrijk deel van 
de puzzel in het Dilbeekse gemeentebeleid. Het eer-
ste jaar van de nieuwe beleidsperiode hebben al onze 
mandatarissen zich ingewerkt: de eerste realisaties 
zagen reeds het daglicht. Samen met al onze be-
stuursleden zullen we de komende jaren mee waken 
over de uitvoering van gemaakte afspraken en be-
leidsdoelstellingen.   
 

Door drukke professionele bezigheden en een nieuwe 
bijkomende uitdaging voor het klaslokaal,  hebben 
David De Freyne en ikzelf haasje over gespeeld en 
wordt hij ondervoorzitter.  
 

De Kerstman bracht ons dit keer geen chocolade. Wel 
een Meerjarenbegroting tot 2019 die in evenwicht is, 
zonder structurele tekorten. Met de nodige nuttige 
besparingen en efficiëntiewinsten. Maar ook met de 
nodige zuurstof voor bijkomende investeringen.  
Dat is alvast ons eindejaarsgeschenk voor u, al onze 
‘aandeelhouders’: alle Dilbekenaren.  
 

2014 wordt ongetwijfeld ook politiek een interessant 
jaar. Daarom onze oprechte wensen voor een jaar 
van verandering, omslag en vooruitgang.   
 

En voor ieder van u: .... een goede gezondheid voor 
het komende jaar!  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

              Luc Vanlee,                David De Freyne, 
                voorzitter                  ondervoorzitter  

2014 



DILBEEK, EEN GROOT DORP, GEEN KLEINE STAD  
Een open en pro-actief Vlaams onthaal-
beleid moet maken dat nieuwe inwoners 
snel hun plaats verwerven in onze leefge-
meenschap.  
 

Ons verenigingsleven zal hierin een be-
langrijke rol spelen. Er werd alvast een 
werkgroep Vlaams Beleid opgericht die 
beoogt alle belanghebbenden te betrek-
ken: cultuur, sport, jeugd, onderwijs, mid-
denstand, …  
 

Ook het actief ondersteunen van ons verenigingsleven en wijk-
werking in onze steeds groeiende gemeente (binnenkort 41.000 
inwoners!) wordt alsmaar belangrijker om te beletten dat een 
toenemende verstedelijking, anonimiteit en ontnederlandsing de 
bovenhand halen.  
 

Door haar ligging naast de grootstad en vlot bereikbaar via heel 
wat op- en afritten, is Dilbeek een makkelijke prooi voor rond-
trekkende bendes. Om de veiligheid te garanderen moeten daar-
om politie, bestuur èn inwoners  kort bij elkaar staan.  Omdat de 
hangende fusie van politiezones uiteindelijk een besparingsopera-
tie inhield, kozen wij niet voor samensmelting met andere korp-
sen: wij willen eigenhandig en voluit de specifieke veiligheidsuit-

dagingen van onze gemeente aanpakken.  
 

Dat het onze burgemeester Willy Segers menens is inzake veilig-
heid bleek reeds uit de septemberrazzia op het Gemeenteplein, 
waar de rust intussen is weergekeerd. Voor de inbraakgevoelige 
wijken werd tijdens de eindejaarsmaanden een bijzondere veilig-
heidsactie met controles opgezet. Binnenkort start ook een proef-
project rond BIN (Buurt Informatie Netwerk) dat bij gunstige eva-
luatie ook in meerdere wijken zal worden toegepast.  
 

Maar… veiligheid begint ook bij U thuis! Contacteer dus zeker 
onze technopreventieve diensten!  

Voor het eerst beschikt Dilbeek over een 
dienst lokale economie met een voltijdse 
ambtenaar.  
 

Bovendien werd de bestaande Midden-
standsraad opgewaardeerd tot volwaardi-
ge Adviesraad voor Lokale Economie. Hier 
zijn zowel handelaars, horeca, middenstan-
ders, vrije beroepen, industrie als KMO’s 
vertegenwoordigd. Per categorie worden 
werkgroepen opgericht, die elk over een 
eigen werkingsbudget zullen beschikken.    
                                                                                Schepen Frank De Dobbeleer 
 

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het detailhandels-
plan. Dit omvat de commerciële heropwaardering van de han-
delskernen Dilbeek en Groot-Bijgaarden, met eveneens oog voor 
de complementaire functie van de kleinere handelskernen in de  

Dilbeek blijft inzetten op sociale economie: 
naast het Fietspunt en de Strijkwinkel 
blijven we investeren in de vzw Diensten-
onderneming Dilbeek, waarbij  32 poets-
hulpen zeer geapprecieerde hulp leveren 
bij meer dan  200 Dilbeekse gezinnen.  
 

Vanaf  2014 wordt er tweejaarlijks een 
jobbeurs georganiseerd om werkzoeken-
den beter aan een job te helpen en bedrij-
ven de mogelijkheid te bieden sneller aan        Schepen Diane Van Hove 
goed personeel te geraken. 

We bouwen verder aan een seniorenvriendelijk Dilbeek, waarbij 
zowel de verenigingen als de seniorenraad de nodige ondersteu-
ning krijgen. Het grote aanbod aan activiteiten, lezingen, voorstel-
lingen en reizen, specifiek voor senioren wordt verdergezet en 
nieuwe projecten rond buurtzorg worden opgestart.  

SENIOREN 

ARBEID EN TEWERKSTELLING  
Bestaande initiatieven zoals het Vijverfestival, Erfgoeddag en 
Open Monumentendag hebben hun meerwaarde bewezen en 
worden verder gezet. Dat geldt ook voor de succesvolle ‘De Dag 
van de Dilbekenaar’. Daarnaast komen ook de amateurkunsten 
aan bod tijdens ‘de week van de amateurkunsten’ en besteden 
we aandacht aan de herdenking van de Grooten Oorlog.  

 

I.s.m. Westrand zetten we ook in op wijkwerking met een nieuw 
initiatief voor Stoep & Drempel. Westrand zelf kan over dezelfde 
middelen beschikken om het lokale en regionale cultuuraanbod 
te organiseren. Met de plannen van architect Arroyo brengen we 
alvast ook meer kleur binnen Westrand.   

 

Ook kansarmen worden nauwer bij het cultuurleven betrokken. 
De participatiepas wordt omgevormd tot vrijetijdspas voor ieder-
een met extra kansen en kortingen voor specifieke doelgroepen.  

 

Bibliotheek De Wolfsput krijgt de nodige middelen om naast de 
gewone werking ook informatie- en computervaardigheden bij te 
brengen via nieuwe technologische middelen.  

CULTUREEL DILBEEK  

ONDERNEMINGSVRIENDELIJK DILBEEK 

Na de Bal-O-droom, waarvan de bouw begin januari 2014 wordt 
opgestart,  worden geen grote nieuwbouwprojecten meer  voor-
zien tijdens deze legislatuur.  
 

Onze bestaande sportinfastructuur is zo’n 30 à 40 jaar oud en 
daarom spitsen we ons nu toe op renovatie.  
 

Zo wordt heel het Roelandsveldcomplex aangepakt. Op de site 
Keperenberg komt niet enkel een nieuwe sportvloer in de ballet-
zaal maar  tevens wordt een studie opgemaakt voor volledige 

renovatie van het gebouw.  
 

Ook de herinrichting van de site Caerenbergveld in Schepdaal 
staat gepland. In de bestaande voetbal- en tennisinfrastructuur 
alsook Dilkom wordt verder geïnvesteerd.  

SPORTIEF DILBEEK 

DE N-VA ACCENTEN IN DE MEERJARENPLANNING 



OPENBARE WERKEN EN MOBILITEIT 
Dat Dilbeek een achterstand kent op vlak 
van onderhoud van wegen en verkeersvei-
ligheid hoeft niet meer gezegd.  
 

De komende 6 jaren willen we dan ook de 
inhaalbeweging inzetten.  
 

Er wordt in totaal 21 miljoen euro geïnves-
teerd in onderhoud, heraanleg van wegen  
en voetpaden én aanleg van fietspaden.  
Deze worden meestal tot 80% gesubsidi-
eerd. We gebruiken dus maximaal de aan-        Schepen Stijn Quaghebeur      
geboden mogelijkheden.                           
 

Concreet zal dit bedrag aangewend worden voor:  
 

•De heraanleg van grote assen inclusief fietspaden in St.-Mart.- 
   Bodegem (Bodegemstraat/Ternatstraat), Schepdaal (Jan De  

   Trochstraat), Sint-Ulriks-Kapelle (Brusselstraat), Itterbeek Ijs-  
   bergstraat, Doylijkstraat, Itterbeeksebaan), Groot-Bijgaarden  
   (Dansaertlaan).  
 

•De herinrichting van de dorpskernen van Bodegem, Kapelle,  
   Dilbeek, Groot-Bijgaarden en de opwaardering van de kernen  
   van Itterbeek en Schepdaal.  
 

•Deels in praktijk omzetten van het masterplan Dilbeekse kern  
   door de aanpak van de in slechte staat verkerende straten Span- 
   jebergstraat, deel Kasteelstraat, Sint-Alenalaan, Verheyden- 
    straat).  
 

•De technische studie voor de volledige heraanleg van de Baron  
   De Vironlaan wordt opgestart.  
 

•Met een onderhoudsbudget van 3 miljoen euro vernieuwen we  
   andere straten die in slechte staat verkeren. Daarbij zullen de  
   staat van de weg, verkeersintensiteit en -veiligheid de basis zijn. 

ONDERNEMINGSVRIENDELIJK DILBEEK 
andere deelgemeenten. In combinatie met het aanpakken van de 
dorpscentra van de verschillende deelgemeenten is dit een stevig 
zetje in de rug van de lokale middenstanders en handelaars. 
 

In de KMO-zones wordt het project ‘Parkmanagement’ opgestart, 
wat toelaat om efficiënter gemeenschappelijke onkosten te dra-
gen (bv. beveiliging, gezamenlijke afvalverwerking en energieaan-
koop, …) en de kwaliteit van deze zones te verbeteren door o.m. 
gemeenschappelijk onderhoud van de openbare ruimte en één-
vormige bewegwijzering.  
 

Ook wordt de educatieve en toeristische rol van de landbouw 
bevorderd, de (boeren-)markten krijgen vernieuwde aandacht en 
de verkoop van hoeve- en streekproducten wordt aangewakkerd.  
 

Tot slot gebruiken we alle wettelijke middelen om onze hande-
laars en bedrijven aan te zetten enkel het Nederlands te gebrui-
ken in hun publieke communicatie.  

TOERISTISCH DILBEEK 
Op korte termijn wordt in Westrand een toeristisch infokantoor 
opgezet, met een volwaardig toeristisch onthaal. Het kantoor zal 
bereikbaar zijn langs de ingang van de bibliotheek.  
 

We zetten ook verder in op doorgedreven promotie van ons toe-
ristisch aanbod, zowel digitaal als via publicaties. Natuurrecreatie-
routes worden verbeterd en voorzien van bewegwijzering, infopa-
nelen en zitbanken. 
 

Het spreekt voor zich dat een aantal Dilbeekse trekpleisters een 

plaats zullen vinden in het aanbod van toeristische dagprogram- 
ma’s dat vanuit Halle regionaal gecoördineerd wordt.  
 

Met de bevoegde instanties Herita en De Lijn wordt verder onder-
handeld over de situatie van de Tramsite Schepdaal.  

 

Op zondag 9 februari bent u  
vanaf 10u30 welkom in Kasteel La Motte 
in St.-Ulriks-Kapelle.  

 

 
Gastspreker is Huub Broers,  
senator en burgemeester  
van Voeren.  
 

Nadien klinken we allen op een  
gezond en voorspoedig 2014! 

NIEUWJAARSRECEPTIE N-VA DILBEEK 
ZONDAG 9 FEBRUARI 

 JAARLIJKS EETFEEST  
22 EN 23 MAART 

DE N-VA ACCENTEN IN DE MEERJARENPLANNING 

Aperitief • Voorgerechten • Steaks met diverse sauzen • ... 
 

zaterdag 22 maart (18u-22u)  
en zondag 23 maart (11u30-16u) 

Jaarlijks Eetfestijn  

 in zaal Verloren Hofke te Dilbeek     



KRIS KRAS DOOR DILBEEK 

Startschot nieuwe vrijwilligerscampagne  

in zorgcentrum Breugheldal   
Na een ruime voorbereidingstijd is de realisatie van de 
vernieuwing- en uitbreidingsplannen voor Breugheldal 
deze zomer in een stroomversnelling gekomen.  
 

De werken gingen op 12 november 2013 van start. Alle 
tweepersoonskamers worden omgebouwd tot comforta-
bele eenpersoonskamers zodat na verbouwing het 
woonzorgcentrum plaats biedt aan 92 bewoners. Ook de 
capaciteit voor opname in kortverblijf wordt verdubbeld. 
Om in te spelen op de vraag naar beschermd wonen  
worden er 22 serviceflats bijgebouwd.  

 

Ten slotte wordt een volledige nieuwe keuken gebouwd 
volgens  de huidige strenge normen om zowel de interne 
als externe maaltijden te kunnen verstrekken. De bouw-
fase zal tot voorjaar 2015 lopen en zal van de huidige 
bewoners wat aanpassing vergen.  
 

Doch dan is het woonzorgcentrum Breugheldal klaar 
voor een aangepast hedendaags aanbod van zorg- en 
wooncomfort voor de komende jaren. 

 

Anneleen Vandewynckel en Henk Van de Genachte, onze N-VA OCMW-mandatarissen 

BREUGHELDAL BOUWT AAN DE TOEKOMST          

NIEUW GEMEENTERAADSLID 
Tijdens de gemeenteraad van maart leg-
de Katrien Van Lint de eed af als nieuw  
N-VA raadslid.  
 

Zij vervangt Anneleen Vandewynckel die 
Vast Bureau-lid werd in het OCMW.  
 

Katrien (51j.) woont in Bodegem, is ge-
huwd met Jan en heeft drie studerende 
kinderen (21, 19 en 17 jaar oud).  
 

Van opleiding is ze verpleegkundige/
vroedvrouw en ze werkt als bedrijfsver-
pleegster. 
 

Proficiat en welkom, Katrien ! 

MOLENBERGSTRAAT WEER OPEN 
Op maandag 25 november werd de Mo-
lenbergstraat weer opengesteld voor het 
verkeer. Dat is ruim een maand vroeger 
dan gepland.   
 

De volledige rijbaan werd er grondig ver-
nieuwd en voorzien van parkeerstroken. 
Daarnaast zijn er ook een aantal snel-
heidsremmers in de straat geplaatst voor 
wagens, waar de fietser wel een vlotte 
doorgang behoudt. Dat moet de snel-
heidsbeperking van 50km/u doen respec-
teren.  
 

Markeringen om de fietsers een duidelij-
ke plaats te geven op de rijbaan worden 
nog aangebracht. De werken hebben in 
totaal ongeveer 1,7 miljoen euro gekost 
waarvan 700.000 ten laste van de ge-
meente. De rest valt ten laste van riool-
maatschappij TMVW. 
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Schitterende editie 2013 ZomerBBQ N-VA 

Burgemeester opent rolstoelpad Thaborberg 

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN 
 

º  IK WIL GRAAG LID WORDEN 
º  IK WENS DE N-VA STANDPUNTEN TE ONTVANGEN 
 

CONTACTEER ONZE SECRETARIS JOHAN MAERTENS: 
 

johan.maertens@n-va.be  

Dilbeek ontvangt trofee van  “SuperSportelgemeente 2013” 


