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Rechtzetting
In ons vorige blad hadden we het
over de infoavond rond ‘zaken doen
met de gemeente’. Deze werd georganiseerd door DUO met steun van
de gemeentelijke dienst economie en
niet door de gemeente zelf.
Meer informatie is te vinden via
onderstaande link.
http://www.duodilbeek.be/zakendoen-met-de-gemeente-dilbeek/

Nieuwe huisstijl
voor Dilbeek
In maart stelden we een nieuwe Dilbeekse huisstijl en logo voor. Met deze
vernieuwing straalt Dilbeek een jonger
imago en prestige uit. Het oude wapenschild mag het in de toekomst rustiger
aan doen. De nieuwe huisstijl wordt
stap per stap geïntegreerd.
Het bestuur schakelde marketingbureau
Nelson Group in om de nieuwe huisstijl
te ontwerpen.

Nieuwsbrief
Wil jij maandelijks op de hoogte
blijven van wat onze N-VA-vertegenwoordigers doen voor Dilbeek?
Schrijf je in op onze nieuwsbrief via
danny.debrackeleer@n-va.be.

Smikkelen en
smakken op
onze jaarlijkse
zomerbarbecue
Zet alvast in jouw agenda:
28 augustus van 11.30 tot 16.00u,
Castelhof, Molenstraat 102
1700 Sint-Martens-Bodegem
(Dilbeek). Inschrijven is niet nodig.
Tot dan!

Een huisstijl is meer dan een logo. In
de huisstijl zitten een vast lettertype,
kleuren en meer. Het komt terug in
alle communicatie van de gemeente,

zodat dit ook herkenbaar wordt voor
de burger. De open letter D staat voor
openheid en de schitterende parel aan
de ring. De vele kleuren duiden op de
verschillende deelgemeentes en contrasten binnen Dilbeek.
Schepen van Communicatie Stijn Quaghebeur:”Een vernieuwing was broodnodig. Dilbeek had nood aan een ‘smoel’
die onze gemeente een nieuwe en moderne uitstraling geeft. Het briefpapier
en het infoblad werden al vernieuwd en
binnenkort wordt de gemeentewebsite
ook volledig aangepakt en gebruiksvriendelijker gemaakt.”

Een toekomstplan voor twee sportsites
Twee belangrijke sportcomplexen –
Caerenberg in Schepdaal en Keperenberg
in Itterbeek - zijn dringend toe aan
vernieuwing. Onlangs werd duidelijk
dat het dak van sportsite Keperenberg
tot op de draad versleten is. Jarenlang
oplapwerk stellen ons nu voor de keuze:
een volledig nieuw dak of een vervanging
van het meer dan 40 jaar oude gebouw,
dat aan niet veel normen meer voldoet?
Ook in Schepdaal zijn er heel wat noden op
de sportsite: een kunstgrasveld is een vraag
die reeds lang gesteld wordt. En wat met
het parkeerprobleem? Zijn er bijkomende
noden?
Schepen van Sport Anneleen Van den
Houte: “Wij willen absoluut de problemen
aanpakken. Maar gezien we met twee sterk
verouderde gebouwen zitten, is het van
belang dat we niet over één nacht ijs gaan.
Deze denkoefening doen we samen met de

bevolking. Gezien nieuwe infrastructuur
generaties moet meegaan, is inspraak van
de mensen van groot belang. Sommigen
noemen dit dromen, wij noemen dit
participatie en besturen met visie.”
Het uiteindelijke doel is verder kijken
dan onze neus lang is: alle noden in kaart
brengen om uiteindelijk de krijtlijnen uit te
tekenen waarbinnen we de komende jaren
verder kunnen werken, plannen, investeren
en (ver)bouwen.
“Eind dit jaar moet
er duidelijkheid zijn
over het wat (eerst)
en het hoe. Op korte
termijn kunnen
we dan al een paar
stappen zetten”
besluit Anneleen.
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Blauwe zone in centrum Dilbeek
De gemeenteraad van 26 april keurde een blauwe zone in het centrum van Dilbeek goed. Deze gaat vermoedelijk in vanaf september en zal gecontroleerd worden door een parkeerbedrijf, net als de andere blauwe zones in
de gemeente.
Bedoeling van deze blauwe zone is om meer
parkeermogelijkheden te bieden voor bezoekers, mensen die gaan winkelen en ouders
die hun kinderen aan de scholen willen
afzetten. Ook bewoners zouden door middel
van een bewonerskaart steeds de mogelijkheid moeten hebben om hun wagen kwijt te
geraken.
Schepen Stijn Quaghebeur: “We willen
bezoekers in de drukke centrumstraten de
mogelijkheid geven hun wagen in de buurt

achter te laten. Dit moet ook de handelaars,
die zwaar onder druk staan, zuurstof geven
en ons centrum helpen opbloeien.
In Groot-Bijgaarden aan de welzijnscampus
en het kerkhof maken we een bijkomende
blauwe zone. Nieuw is vooral dat dit goed zal
opgevolgd worden. We stellen namelijk een
parkeerbedrijf aan om te controleren en zo
nodig te beboeten. Dat is namelijk hét sluitstuk van een goed parkeerbeleid. Een beleid
waar te lang mee getreuzeld is.”

Gemeente en OCMW op weg naar integratie
In Dilbeek hebben gemeente- en OCMW-raad deze week een beheersovereenkomst goedgekeurd waardoor
de banden tussen beide nog meer worden versterkt. Dat heeft verschillende redenen.
Het Dilbeekse bestuursakkoord stelde reeds
een verhoogde samenwerking tussen beide
organen voorop. Nadien voorzag ook het
Vlaamse Regeerakkoord tegen 2019 een
integratie van de OCMW’s en gemeenten.

Wat verandert er?

Nu de huidige OCMW-secretaris binnenkort met pensioen gaat, werd resoluut
gekozen voor het één-secretarismodel.
De secretaris van de gemeente zal nu ook
OCMW-secretaris zijn.
Alle diensten van het OCMW en de gemeentelijke diensten onderwijs, welzijn en
preventie komen voortaan in één welzijnssector terecht. Nadien wordt bekeken waar

de ondersteunende diensten van gemeente
en OCMW - zoals financiën, personeel,
ICT,… - elkaar kunnen aanvullen en versterken.

Een sterker lokaal sociaal beleid

De N-VA heeft altijd geijverd voor deze
integratie. Het bevordert een efficiëntere
en slagkrachtiger werking, tegelijk met
een doordachte afslanking van de lokale
overheid.
Bovendien maakt deze integratie het voeren
van een “sterker lokaal sociaal beleid” mogelijk. En dat in het belang van alle Dilbekenaren, en al zeker van diegenen die hier
het meeste nood aan hebben.

Elias zet verjonging in
N-VA Dilbeek zet de verjongingsoperatie van de partij verder.
Bij de jongste bestuursverkiezingen werd Elias Kartout (24)
verkozen tot ondervoorzitter van de partij.
Elias is geen onbekende in Dilbeek. Hij zette zich jaren in voor
de scouts van Groot-Bijgaarden en is sinds september vorig
jaar medewerker van de N-VA Kamerfractie en Senaat voor
Institutionele Zaken. Elias is afgestudeerd aan de KU Leuven als
Master in de Rechten.

dilbeek@n-va.be

Elias wil zijn inzet voor
de partij in Dilbeek
gradueel verhogen. “Na de
gemeenteraadsverkiezingen
in 2012 heb ik even gas
moeten terugnemen door
mijn studies en inzet voor
de scouts. Dat is achter de
rug. Nu kan ik mij meer
inzetten voor de partij”.

Willy Segers
Burgemeester
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IN HET KORT
Seniorenraad Dilbeek ontvangt Seniorenraad Oud-Heverlee
Schepen voor Senioren Diane Van
Hove kreeg de eer beide seniorenraden te ontvangen in de Welzijnscampus van Groot-Bijgaarden. De
Oud-Heverleese senioren konden
eveneens kennis maken met het centrum van Dilbeek, de Breughelwandeling en als afsluiter van de dag: een
bezoek aan de geuze brouwerij van
Timmermans.

Fietssnelwegenkaart breidt
zich uit naar Dilbeek
De provincie en het Vlaams Gewest beslisten, onder andere
op vraag van schepen Stijn Quaghebeur, dat de spoorlijnen
doorheen Dilbeek mee zouden opgenomen worden in het
fietssnelwegennetwerk. Dit maakt het mogelijk om in de
toekomst stapsgewijs fietssnelwegen uit te bouwen langsheen
deze twee spoorlijnen in Dilbeek (lijn 50 Aalst-Brussel, en
lijn 50A doorheen Schepdaal en Dilbeek).

Veiligheid voorop aan Bal-o-droom
Gemeenteraadslid Francis Tratsaert, tevens voorzitter van de
petanqueclub, zorgde er voor dat Dilbeek alweer wat hartveiliger
is. De petanqueclub kocht onder zijn aansporen een AED
(automatische externe defibrillator) aan. “We weten wel dat de
aanwezigheid van zo’n toestel geen garantie biedt op een goede
afloop, maar nu kunnen we onszelf tenminste niets verwijten als
er iets gebeurt”, aldus Francis.
Behalve de aankoop van het toestel, krijgen ook verschillende
bestuursleden van de club een opleiding reanimeren. Op die
manier kan de club zich aanmelden als Hartveilige organisatie.
Wil jij meer weten over Hartveilig?

Ga naar www.hartveilig.be

www.n-va.be/dilbeek

De N-VA zorgt voor Verandering

Uw provincie wordt
slanker
en goedkoper
De Verandering
werkt!
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen.
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.
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België is een van de strengste landen

“De N-VA wil de provinciale middelen
verantwoord
besteden”asielbeleid
Een
rechtvaardiger

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks
Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen
middelen
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende
vrijwillig
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden
die zich
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.
Humane opvang oorlogsvluchtelingen
Engagementsverklaring

2015

4.000
De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen.
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden.
5.9de0helft
“Zo zorgde
de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes
0
Rechten

gedwongen

2015

nieuwkomers

van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen
Plichten stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie
terugkrijgen”,
Terugkeerbeleid WERKT
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

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 levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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