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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

N-VA met tien verkozenen in gemeenteraad
De Dilbeekse bevolking was in oktober duidelijk in haar visie voor het toekomstige bestuur van onze gemeente. De twee grootste 
partijen – Open Vld met elf verkozenen (-2) en N-VA LvBurgemeester met tien verkozenen (+2) – haalden een ruime en stabiele  
meerderheid van 21 zetels op de 35.  De N-VA brengt continuïteit en ervaring in het schepencollege met burgemeester Willy Segers 
en schepenen Stijn Quaghebeur, Diane Van Hove en Anneleen Van den Houte.

Dilbeekse N-VA-ploeg breidt uit
Bij de verkiezingen van 2012 maakte de N-VA de sprong van twee raadsleden naar acht. Na 14 oktober 2018 deden we daar nog eens 
twee verkozenen bij en vormen we een tienkoppige fractie. De verandering werkte dus! Reken daar ook nog de twee leden van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst bij en er staat een sterk N-VA-team klaar om de Dilbeekse uitdagingen aan te pakken.

Benieuwd naar de krachtlijnen voor de komende zes jaar? Kijk dan snel op pagina 2.

Uw Dilbeekse kandidaten voor het 
Vlaams en federaal parlement

Willy Segers
Lijstduwer Vlaams Parlement

Stijn Quaghebeur
9de plaats Kamer van 
Volksvertegenwoordigers

Eetfestijn N-VA Dilbeek
Zaterdag 13 april van 18 tot 22 uur
Zondag 14 april van 11.30 tot 16 uur
Saviocentrum Dilbeek - Stationsstraat 275 
Op het menu: steak en kip. Iedereen welkom!

Onderaan (v.l.n.r.): David De Freyne (lid bijzonder comité), Willy Segers (burgemeester), Carine Hellinckx (raadslid), Anneleen Van den Houte 
(schepen). Tweede rij (v.l.n.r.): Frank De Dobbeleer (raadslid), Diane Van Hove (schepen), Fré Vanhee (raadslid), Kurt Dedobbeleer (raadslid), 
Katrien Van Lint (lid bijzonder comité) en Harry De Win (raadslid). Achterste rij (v.l.n.r.): Jan Erkelbout (raadslid), Stijn Quaghebeur (schepen).



Bestuursakkoord 2019-2024:  
verder werken voor Dilbeek

dilbeek@n-va.be

De vele voorkeursstemmen voor al onze kandidaten zorgden 
voor een grote vernieuwing van onze N-VA-ploeg. Dat is 
gezond, maar het blijft natuurlijk jammer dat hardwerkende 
mandatarissen net niet verkozen raakten. Anderen lieten hun 
plaats in de gemeente- en OCMW-raad over aan jongeren. 

Wij danken Henk Vandegenachte, Francis ‘Tage’ Tratsaert 
en Annie Scholte uitdrukkelijk voor zes jaar hard werk. We 
hopen op jullie ervaring te mogen blijven rekenen. David De 
Freyne en Katrien Van Lint blijven bij ons actief als lid van 
het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Henk Vandegenachte, Francis ‘Tage’ Tratsaert en Annie Scholte werden 
bedankt voor hun harde werk in de gemeente- en OCMW-raad.

Voor de N-VA waren onderstaande krachtlijnen van dit bestuursakkoord essentieel: 

•  Blijven investeren, want investeren is vooruitgaan;
•  Een kordaat beleid dat het Vlaamse karakter respecteert;
•  Verder uitbreiden van het politiekorps;
•  Maximale bescherming van de open ruimte;
•  Woonbeleid met onder meer spreiding van sociale  

woningen, maar ook aandacht voor jongeren en  
tweeverdieners, zodat ze in de eigen gemeente kunnen 
blijven wonen;

•  Duurzaamheid, milieu, klimaat, openbaar groen en  
dierenwelzijn worden bevoegdheden van alle schepenen;

•  Een sterker lokaal sociaal beleid;
•  Verdere uitbouw van ons kwaliteitsvol onderwijsnetwerk;
•  Ons dynamisch gemeenschap- en verenigingsleven blijven 

ondersteunen als motor tegen verstedelijking; 
•  Meer ruimte voor ondernemen, zowel letterlijk als  

figuurlijk;
•  Beter onderhoud van het openbaar domein en publiek 

groen;
•  Correcte en transparante dienstverlening voor de  

bevolking verderzetten; 

Met de uitvoering van deze principes en krachtlijnen zal N-VA Dilbeek zich de volgende zes jaar opnieuw dagelijks  
inzetten voor de Dilbeekse bevolking en haar verenigingen.

Het bestuursakkoord telt twintig overzichtelijke pagina’s, omschrijft vijftien uitgewerkte thema’s en telt niet minder dan 133 
concrete actiepunten. U vindt de volledige versie terug op www.dilbeek.be of www.n-va.be/dilbeek

Dilbeek is een Vlaamse gemeente in de 
Rand rond Brussel die zich onderscheidt 
door haar groene karakter, haar Vlaamse 
identiteit, haar levenskwaliteit en haar 
dynamische gemeenschapsleven. 

Het nieuwe bestuur zal er alles aan  
doen om dit te behouden en te  
versterken. Een stad worden of  
snel groeien is niét ons doel.”

Bedankt!

Burgemeester Willy Segers en schepenen Stijn Quaghebeur, Diane Van Hove en 
Anneleen Van den Houte.
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Gemeente werkt aan een beter klimaat
Dilbeek zal vanaf 1 maart twaalf gemeentelijke gebouwen 
verduurzamen. Dat doet het via een tienjarig energie- 
presatiecontract met Luminus. 

Schepen Diane Van Hove: “Er is een grote investering nodig, maar die 
zal zichzelf terugbetalen door een gewaarborgde energiebesparing van 
19 procent en een kostenvermindering van maar liefst 29 procent. 
Op de daken van Westrand worden niet minder dan 490 zonnepanelen 
geplaatst en Dilkom krijgt een warmtekrachtkoppeling, zonnepanelen 
en een nieuwe stookplaats. Ook het kasteel, de kasteelhoeve, Dill’Arte, 
het Roelandsveld, Ten Gaerde, de Welzijnscampus en de scholen worden 
aangepakt.”

Net als de versnelde vervanging van de openbare verlichting door 
led, zullen ook deze maatregelen zorgen voor een sterk verminderde 
CO2-uitstoot.

Bezoek de Blik van Bruegel
In 2019 is het 450 jaar geleden dat Pieter Bruegel de Oude stierf. 
De wereldberoemde schilder woonde in Brussel en kwam naar 
het Pajottenland om te schilderen. Schepen Anneleen Van den 
Houte: “Dat viert Dilbeek van 7 april tot 31 oktober met een 
openluchttentoonstelling met interventies van internationaal 
gerenommeerde kunstenaars en ontwerpers. Kom de artistieke 
ingrepen in ons mooie Pajotse landschap bewonderen op het 
Blik van Bruegel-wandelparcours tussen Sint-Anna-Pede en de 
Pedemolen of neem deel aan de andere aangeboden activiteiten.”

Dansaertlaan in nieuw 
kleedje

Op 18 februari startten de werken aan de Dansaertlaan.  
Die verlopen in vier fasen en zullen eind dit jaar klaar zijn. 
Resultaat zal 2,5 kilometer volledig vernieuwd wegdek zijn,  
4 kilometer nieuwe fietspaden, evenveel nieuwe voetpaden én 
een betere doorstroming.

Schepenen Diane Van Hove en Anneleen Van den Houte bij de 
ondertekening van het energieprestatiecontract met Luminus.

Onze zomerse barbecue was weerom een voltreffer. We 
voelden toen al dat de verkiezingsuitslag positief zou zijn! 

De campagne van de verkiezingen kent telkens een hoogtepunt op 
de Dilbeekse jaarmarkt. Dit jaar trokken we met een orkest en een 
heuse Vlaamse Leeuw op pad. 

N-VA 
Dilbeek 
in beeld
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Assita Kanko
2de plaats
• 38 jaar - Elsene
• Auteur

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar de verkiezingen van 26 mei. 
Ook in Vlaams-Brabant. 

Ben Weyts 
Lijsttrekker
• 48 jaar - Beersel
• Vlaams minister

Kristien 
Van Vaerenbergh
2de plaats
• 41 jaar - Lennik
• Kamerlid

Nadia Sminate
2de plaats
• 37 jaar - Londerzeel
• Vlaams volksvertegenwoordiger

Theo Francken
Lijsttrekker
• 41 jaar - Lubbeek
• Voormalig staatssecretaris
• Kamerlid
• Burgemeester

Geert Bourgeois 
Lijsttrekker

• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

Vlaams
Parlement

Kamer

Ook op 
onze Europese 

lijst 


