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V.U. Willy Segers
Kapelstraat 139
1700 Dilbeek

Het bestuur van N-VA Dilbeek,
Vlaams volksvertegenwoordiger
Willy Segers en OCMW-raadslid
Nic Massagé nodigen u
van harte uit op hun

JAARLIJKS
EETFESTIJN
zaterdag 20 maart
(tussen 18.00 en 22.00 uur)
zondag 21 maart
(tussen 11.30 en 16.00 uur)
Zaal ’t Verloren Hofke,
Kaudenaardewijk
(achter Dilkom)
Heerlijke voorgerechten
Steaks met diverse sauzen
Koninginnehapje
Uitgelezen wijnen
Lekkere nagerechten

IEDEREEN WELKOM!

N-VA DILBEEK
Voorzitter: David De Freyne
David.defreyne@n-va.be
Secretariaat: Johan Maertens
Johan.maertens@n-va.be
Willy Segers
Vlaams volksvertegenwoordiger
Willy.segers@vlaamsparlement.be
Nic Massagé
OCMW-raadslid
nic.massagé@n-va.be

www.n-va.be/dilbeek
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Dilbeek
Woordje van de voorzitter
Het afgelopen jaar is er heel wat gebeurd in onze afdeling. Er was goed en minder goed nieuws. U leest er alles over in dit afdelingsblad.
Jammer genoeg moesten we onlangs afscheid nemen van Vic De Winne. Vic vroeg
me destijds mee het voorzitterschap op te nemen om een verjonging in ons
afdelingsbestuur door te voeren. We zullen zijn inzet en werkkracht missen.
Ik stel tevreden vast dat onze Dilbeekse kartelploeg opnieuw de kaart van de verjonging trekt. Ook voor de toekomst gaan we in Dilbeek voor nieuwe mensen
omringd met ervaring. Dat is het Vlaamse succes, nu en in de toekomst.
GEEN UITSTEL MEER VOOR BHV
Dat succes zullen we nodig hebben. Na de schitterende verkiezingsuitslag van juni
vorig jaar is het nu aan de afdelingen om dit resultaat mee te verzilveren. Thema’s
die Halle-Vilvoorde en Dilbeek in het bijzonder aanbelangen, zullen we mee voorbereiden en sturen. In het dossier BHV is er niet veel uitstel meer mogelijk. CD&V
en Open Vld zullen kleur moeten bekennen, na maanden van mist. De positie van
de N-VA is bekend en wijzigt niet. Dit dossier zal de komende periode duidelijk het
lokale politieke leven blijven beheersen.
Indien ik een jaar geleden in dit voorwoord geschreven had dat de N-VA een
Dilbekenaar naar het Vlaams parlement zou sturen, zou niemand me geloofd hebben. Toch is dat met Willy Segers het geval. Het was ook voor ons deels een verrassing, maar tegelijk de beloning voor de jarenlange inzet van N-VA Dilbeek en Willy
om in onze gemeente een degelijk beleid te voeren op het gebied van cultuur, jeugd,
toerisme en Vlaamse aangelegenheden.
SANITAIRE SCHUTKRINGEN
De laatste maanden beleefden we in Dilbeek weer eens wat
staaltjes ‘oude politiek’. Zo hadden sommigen er geen probleem mee om objectieve examenresultaten onder tafel te
schuiven bij belangrijke ambtenarenfuncties. Menig Vlaming
kan alleen maar vaststellen dat men daarbij sanitaire schutkringen en Franstalige steun niet schuwt.
De N-VA geeft hierbij dan ook een duidelijk signaal: mee
beleidvoeren is voor ons een middel om resultaten te boeken.
Dat middel mag nooit een doel op zich worden.
David De Freyne
Voorzitter N-VA Dilbeek
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In memoriam
Vic De Winne
Op dinsdagavond 13 januari is onze goede
vriend Vic De Winne plots overleden. Hij was
namens de Dilbeekse N-VA-fractie aanwezig op een
vergadering van de bibliotheekcommissie toen hij plots
onwel werd. Reanimatiepogingen door de bijgehaalde
MUG-dienst waren tevergeefs.
Vic is net geen 75 geworden. Nog geen jaar geleden
overleed zijn lieve echtgenote Leen.
De N-VA Dilbeek verliest andermaal een van haar vaste
waarden. Vic was al sinds de jaren 60 actief in de
Volksunie en later in de N-VA. Als penningmeester en
ledenwerver kende hij zijn afdeling en bezocht hij regelmatig de leden.
Verkiezingscampagnes, congressen, eetfestijnen, … Vic
was steeds van de partij en kwam graag onder de mensen. Een gedreven medewerker, een trouwe strijdmakker, steeds optimistisch, altijd op zoek naar de consensus, betrokken en geïnteresseerd.

ook sinds de jaren 80 een actief bestuurslid van DFDilbeek. Hij kon smakelijk vertellen over de vele reizen
die hij met zijn vrouw had gemaakt. Ook in de
Cultuurraad was hij gekend, als afgevaardigde van het
Dilbeeks Studie- en Informatiecentrum, het centrum
voor taallessen waarvan hij een gewaardeerde penningmeester was.
Vic kwam uit Meerbeke, bij Ninove in Oost-Vlaanderen.
Een typische inwijkeling van ‘de Vlaanders’ die – eens
in Dilbeek aanbeland – onmiddellijk mee de Vlaamse
strijdkaart trok. Vlaams Komitee Dilbeek, marsen op
Brussel, betogingen in Halle of Rode, Ijzerbedevaarten,
… Vic was nooit veraf. Zelfs zijn laatste levensmomenten waren ten dienste van zijn partij, zijn Nederlandse
cultuur, zijn Vlaanderen.
Beste Vic, bedankt voor alles. We vergeten je nooit en
dragen zorg voor jouw en onze idealen.
Rust zacht, trouwe makker.

Vic was een belezen man, met een bijzondere voorliefde
voor geschiedenis en de ruimere cultuur. Hij was dan

Willy

N-VA-nieuws uit het OCMW
In februari heeft OCMW-raadslid Paul Van den
Bosch zijn zetel overgedragen aan Nic Massagé.
Paul zetelde al sinds 2003 voor de N-VA in de OCMWraad. Een van zijn laatste voorstellen was om de verkoop van OCMW-gronden en –panden in een nieuw
reglement te gieten, ten voordele van onze eigen
Dilbeekse gezinnen. In december lag zijn voorstel ter
goedkeuring voor, maar tot Pauls verbazing werd het
uitgesteld omdat volgende passage ontbrak: ‘Indien er
geen Dilbeekse geïnteresseerden zijn of als de panden
en grond buiten de gemeente liggen, mag er van dit
reglement afgeweken worden.’ Juridisch was het dossier nochtans helemaal in orde.

Paul Van den Bosch:
Het OCMW durft
geen beslissingen
nemen ten voordele
van de jonge
Dilbeekse gezinnen.

We bedanken hem alvast voor zijn
inzet van de voorbije jaren.
DOSSIER OP VOET GEVOLGD
Vanaf maart zetelt dus Nic
Massagé voor de N-VA in de
OCMW-raad. Nic is 54 jaar, regentes Handelswetenschappen en
reeds jarenlang actief in het onderwijs . Zij is gehuwd met Francis Van
heeft twee jongvolwassen dochters.

Nic Massagé neemt de
fakkel over van Paul
als OCMW-raadslid
voor de N-VA.

Overstraeten en

VOORSTEL, UITSTEL, AFSTEL?
Toen het voorstel in januari ontbrak
op de agenda van de raad, bleek dat
na vraag van Paul Van den Bosch het
dossier was overgemaakt aan een
woonconsulent om te zien of het juridisch allemaal wel klopte.

Nic is al jaren politiek actief, binnen het afdelingsbestuur van de VU en later van de N-VA Dilbeek. Zo
zetelde ze eind jaren 80 in de gemeenteraad. Voor Nic
komt dit mandaat op het ideale moment: “Mijn grootste
interesse is altijd uitgegaan naar het so ciale luik van d e
p o litiek . Een OCMW-m and aat heeft m e d an o o k altijd
aangesp ro k en. Nu ik m aar halftijd s w erk heb ik o o k
m eer tijd o m aan d it m and aat d e no d ige aand acht te
bested en.”

De N-VA krijgt dan ook stilaan de
indruk dat het OCMW van Dilbeek
geen beslissing durft te nemen ten
voordele van de eigen jonge gezinnen. Paul blijft dit dossier van nabij
volgen, samen met zijn opvolgster.

Het dossier dat Paul vorig jaar indiende, zal door Nic
op de voet gevolgd worden. “Ik sta 100 % achter d at
vo o rstel”, aldus Nic. “Ik d eel d e bek o m m ernis van
vele Dilbeek se jo ngeren en jo nge gezinnen o m het vind e n van e e n b e taalb are h uisve sting in d e e ige n
gem eente!”
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Willy Segers in het Vlaamse parlement
“De eerste pint als volksvertegenwoordiger smaakte wel
heel bijzonder, maar ik proefde ze pas diep in de verkiezingsnacht", vertelt Willy
Segers als hij terugkijkt op de
uitslag van de Vlaamse verkiezingen in 2009, toen hij als
volksvertegenwoordiger werd
verkozen. “Maar het drong pas echt tot me door toen
ik die maandagochtend na de verkiezingen de schorre
stem van onze voorzitter aan de lijn kreeg … om me te
feliciteren.”
De verkiezing van Willy had wel gevolgen voor zijn
professioneel leven: “Ik moest politiek verlof nemen
als onderwijzer. Dit mandaat is wettelijk niet verenigbaar met een functie als docent. Ik heb wel nog actief
de examenperiodes meegemaakt, omdat ik niet wou
dat mijn studenten het slachtoffer werden van deze
situatie. En zoals voorzien
ligt mijn schepenambt in
2010 voor een jaar stil. Ik
kan me dus volledig wijden
aan mijn nieuwe job”, aldus
Willy.

METEEN AAN ONDERHANDELINGSTAFEL
Van de ene dag op de andere kwam Willy in een heel
andere wereld terecht. Hij vertelt: “De ene dag was ik
nog examens aan het verbeteren, de volgende dag zat
ik tussen mensen als Kris Peeters, Eric Van Rompuy,
Frank Vandenbroucke, … een regeerakkoord te onderhandelen. Eind augustus is dan het echte parlementaire werk begonnen: commissies, plenaire zittingen,
fractie-bijeenkomsten, … Het was even wennen toen.
Vooral omdat voortaan een groot deel van je werk
onder het oog van de camera geschiedt.”
Willy zetelt in de commissies ‘Binnenlands bestuur,
Bestuurszaken, Inburgering & Toerisme’ en ‘Brussel &
Vlaamse Rand’ als effectief lid en is plaatsvervanger in
de commissie ‘Onderwijs & Gelijke Kansen’. Allemaal
zaken die Willy nauw aan het hart liggen. Zo was hij
tijdens de plenaire zitting rond het Brussels veiligheidsdebat alvast de vertolker van het N-VA-standpunt.
Wie zijn parlementair werk op de voet
wil volgen, kan dat via
www.vlaamsparlement.be
'Vlaamse Volksvertegenwoordigers',
'Wie is Wie', 'Willy Segers', 'Initiatieven'

Zondag 18 april in kasteel La Motte (Sint-Ulriks-Kapelle)

PAASONTBIJT
Sneeuw en ijzel verstoorden ons Nieuwjaarsontbijt in januari. Maar geen nood: we pakken uit met een Paasontbijt.
We verwachten u op 18 april om 8.30 uur om samen het ontbijt te nuttigen. Om 10.00 uur geeft Jan Jambon,
N-VA-fractieleider in het federaal parlement, toelichting bij de actuele politieke situatie. Onze Vlaamse volksvertegenwoordiger Willy Segers neemt het slotwoord voor zijn rekening.
Vanaf 11.00 uur is er kans om na te praten bij een lekker glaasje.
Praktisch
Prijs: gratis voor leden van N-VA Dilbeek
€ 8 voor niet-leden
Gratis voor nieuwe leden (je kan die dag zelf lid worden)
Kinderen (- 12 jaar): € 3
Inschrijven: gelieve uw komst te bevestigen voor 12 april via het
partijsecretariaat: 0477 54 45 12 of Johan.maertens@n-va.be

Iedereen
welkom!
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FEDERALE REGERING-LETERME GEBUISD
Voormalig eerste minister Herman Van Rompuy (CD&V) kondigde aan dat zijn regering werk zou
maken van vijf grote werven: een begroting voor 2010 en 2011, het energievraagstuk, asiel en migratie,
de staatshervorming, en de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. De regering-Leterme II
volgde in zijn spoor. Het tussentijds rapport is meer dan duidelijk: de federale regering met

CD&V en Open Vld is gebuisd over de hele lijn!

Werf 1. De federale begroting gaat diep in het rood en de staatsschuld bedraagt
binnenkort meer dan 100 procent. Enkel Griekenland en Italië doen het
slechter in de Europese klas!
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Werf 2. Het energiebeleid werd voor een habbekrats verkocht aan
het Franse GDF-Suez terwijl gezinnen en bedrijven de peperdure
rekening moeten blijven slikken.
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Werf 3. Het asielbeleid resulteerde in een gigantische collectieve
regularisatie en een stroom asielzoekers die de grote steden
overspoelt.
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Werven 4 & 5. De staatshervorming is afgevoerd.
De splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde
werd in de koelkast gestopt.
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Terwijl CD&V en Open Vld rustig verder
kabbelen op het elan van de rustige vastheid,
dondert dit land aan een rotvaart achteruit. Maar
wij laten ons niet in slaap sussen. Wij willen dat
Vlaanderen wakker wordt. En wij zullen er alles
aan doen om de Vlamingen wakker te maken!

Elke dag worden er in de federale regering
beslissingen genomen over budget, migratie,
energie of justitie terwijl aan Vlaamse kant
slechts een minderheid (CD&V en Open Vld)
die steunt. Die beslissingen komen er onder
druk van Di Rupo, Milquet en Reynders.

De informatie die op dit document wordt vermeld is bestemd voor het interne gebruik van de
diverse diensten van de N-VA. De wet van
8 december 1992 in verband met de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of het verwijderen
ervan.



N-VA-Kamerlid
BEN WEYTS

N-VA-Voorzitter
BART DE WEVER

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
NAAM

EN VOORNAAM:

STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:

/

Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be
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