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 Voorzitter Karine Hellinckx en 
ondervoorzitter Peter Respilieux.

N-VA Dilbeek heeft  
nieuwe voorzitter en  
ondervoorzitter

Zowel David De Freyne (voorzitter 
ad interim) als Pieter-Jan De Geest 
(ondervoorzitter) besloten dat de tijd 
rijp was om de (onder)voorzitters-
fakkel door te geven. 

Sinds februari hebben we met 
Karine Hellinckx een kersverse 
voorzitter. Peter Respilieux is de 
nieuwe ondervoorzitter. Karine is 
sinds vorig jaar gemeenteraadslid 
en Peter vertegenwoordigt de N-VA 
in de vzw Sport & Gezondheid.

We danken David en Pieter-Jan 
voor hun inzet de afgelopen jaren 
en wensen Karine en Peter veel 
succes toe!

Benieuwd hoe Karine  
haar eerste maanden als  
afdelingsvoorzitter beleefde? 
Lees dan verder op pagina 2.

Dilbeek en taal: een sterk verhaal
Dilbeek krijgt 45.950 euro van Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts voor het 
taalstimulerende project ‘Dilbeek + taal = sterk verhaal!’. Daarnaast krijgen ook 
de kampen van Sportjeslim vzw extra ondersteuning. 

‘Dilbeek + taal = sterk verhaal!’ is een samenwerking tussen Kind -en jongeren- 
welzijn, vzw Cultuur en Samenleven en vzw De Klasbak. Wat houdt het project in?

•  verder inzetten op taalkampen tijdens de zomervakanties;
•  taalnamiddagen organiseren tijdens iedere (korte) vakantie;
•  anderstalige kinderen met een basiskennis Nederlands naar het bestaande  

vrijetijdsaanbod leiden, waar ze hun Nederlands verder kunnen oefenen;
•  begeleiders en speelpleinanimatoren coachen zodat ze taalstimulerende  

activiteiten kunnen organiseren, op termijn ook in de voor- en naschoolse  
opvang in alle Dilbeekse scholen;

•  na schooltijd een speels taalaanbod aanbieden in een aantal Dilbeekse scholen.

Studiemethode bijschaven tijdens sportkamp

Naast de Vlaamse steun voor ‘Dilbeek + taal = sterk verhaal!’ krijgt onze gemeente 
ook 10.000 euro voor de ondersteuning van de kampen van Sportjeslim vzw. Die 
kampen combineren geweldige sportactiviteiten met het aanleren van een goede 
studiemethode. 

Belangrijke doelstelling

Beide projecten sluiten mooi aan bij een belangrijke beleidsdoelstelling uit het  
Dilbeekse meerjarenplan: Dilbeek garandeert toegankelijke ontspannings-,  
ontplooiings- en ontwikkelingskansen en dienstverlening op maat van elke  
inwoner.

 Dankzij Vlaamse steun kan Dilbeek de komende jaren extra taalstimulerende projecten 
organiseren.
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In memoriam: 
Jan Van den 
Houte
Eind maart namen we  
afscheid van Jan Van den Houte. 
Jan was een graag geziene 
volksmens in Bodegem en 
omgeving. Hij was erg actief 
in het lokale verenigingsleven. 
Iedereen kende hem.

Jan was ook dertig jaar lang 
gemeenteraadslid voor de 
Volksunie. Tot eind 2000 
volgde hij in de Dilbeekse raad 
alle dossiers over openbare 
werken, sport en recreatie 
op. Daarnaast had hij steeds 
oog voor de belangen van de 
gemeentelijke personeelsleden 
en de werklieden.

Bovenal herinneren we ons 
Jan als een fiere en overtuigde 
Vlaming. Heel wat mensen 
gaven gevolg aan de oproep 
om ter ere van Jan op zaterdag 
4 april heel Bodegem geel te 
kleuren. Hartverwarmend! 

N-VA Dilbeek wenst Jans 
familie veel sterkte. Goede 
vriend Jan, jij hebt het beste 
van jezelf gegeven als  
overtuigd Vlaamsgezinde 
volksmens. Jouw strijd is nu 
gestreden, rust nu zacht.  
Wij vergeten jou nooit.

Nieuw bestuur voor  
 Dilbeek

Exact twee jaar na de oprichting van de Dilbeekse  
N-VA-jongerenafdeling kozen onze jongeren een  
nieuw bestuur. 

Oprichtend voorzitter Pieter-Jan De Geest verhuist naar 
Malle, waar zijn vriendin Sanne Van Looy schepen 
is voor de N-VA. We danken hem voor zijn inzet en 
gedrevenheid.

De nieuwe voorzitter is Matthias Verschaffel uit Sint-
Martens-Bodegem. Hij is sinds kort actief als advocaat 
aan de balie van Antwerpen. Ondervoorzitter wordt 
financieel consultant Wout Segers uit Dilbeek.  
Jan-Hendrik Donvil uit Dilbeek wordt 
secretaris. Hij werkt als hoofdredder bij 
Sportoase in Halle. Student Dries Van 
Gansbeke is penningmeester.

Kersvers jongerenvoorzitter 
Matthias Verschaffel. 

Karine Hellinckx blikt terug op haar 
eerste maanden als afdelingsvoorzitter

“Plots komt corona heel dichtbij. Het virus brengt ongeziene 
situaties met zich mee. Respect voor de onvoorwaardelijke 
inzet van medisch personeel, zorgverleners, 
brandweerlui, leerkrachten, politie, vrijwil-
ligers en alle andere mensen die onze maat-
schappij draaiende houden. Ook binnen onze 
partij zoeken we een nieuw evenwicht.”

“Aan het begin van de zomervakantie kijk ik 
ondanks alles tevreden terug op de voorbije 
maanden. Ook tijdens de coronacrisis  
hebben we niet stilgezeten. Een bouwpauze 
en een bouwkompas, een vereenvoudiging 

van het sport-, jeugd- en cultuurbeleid, bijkomende  
voorrangswegen, zomerscholen en taalstimulerende  
initiatieven, gemeentelijke bouwprojecten zoals de  
brandweerkazerne, Begijnenborre, het sportcomplex  
in de Bosstraat … Eén voor één dossiers die tijdens de 
coronaperiode werden behandeld.” 

“Deze crisis stelt ons zwaar op de proef, toont ons hoe kwets-
baar we zijn als mens en als maatschappij. Maar ze leert ons 
ook hoe veerkrachtig we zijn. Hoe we met de nodige innovatie, 
creativiteit en wilskracht onze economie kunnen aanzwengelen 
en onze samenleving nieuw leven kunnen inblazen. Hoe 

wendbaar we kunnen zijn in onze manier 
van werken. Stap voor stap leren we leven 
met het ‘nieuwe normaal’. Ook binnen 
N-VA Dilbeek. Dankzij digitale platformen 
kunnen we online vergaderen, informatie 
uitwisselen of gewoon eens een babbeltje 
slaan.”

“Ik ben nog steeds een enthousiaste voorzitter 
van een fantastisch N-VA-team en een geën-
gageerd gemeenteraadslid. De samenwerking 
met onze coalitiepartner verloopt optimaal. 
Corona is nog steeds onder ons en blijft ons 
uitdagen. Maar N-VA Dilbeek blijft verder 
werken aan een Vlaams, veilig en groen  
Dilbeek. Ik wens iedereen nog veel moed toe. Hou het 
veilig en laat ons vooral heel goed voor elkaar zorgen.”

“Met veel enthousiasme neem 
ik mijn taak op als nieuwe 
voorzitter van N-VA Dilbeek.”

Karine Hellinckx
Voorzitter
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Hard werken aan een veilig en modern Dilbeek

Vrijwilligers krijgen meer inspraak in vrijetijdsbeleid
Dilbeek heeft zijn rijke verenigingsleven te danken aan heel wat vrijwilligers. Om die vrijwilligers de kans te geven om vanuit 
hun passie en expertise concrete projecten mee vorm te geven, bouwt de gemeente een nieuw inspraakplatform uit. 

Drie jaar geleden werd de stroom vrije tijd verzelfstandigd. Er werd een vzw opgericht 
voor sport en één voor cultuur. Uitgangspunt: de participatie van vrijwilligers en  
gebruikers vergroten en de algemene werking versoepelen en goedkoper maken. 

Na drie jaar hebben we een evaluatie gemaakt met als belangrijkste bevindingen: 
• De organisatie is complex.
• De beslissingsprocedures en bevoegdheden zijn onduidelijk.
•  De vrijwilligers worden vooral betrokken bij administratieve zaken zoals  

aanwervingen en reglementen, maar nemen niet actief deel aan het vrijetijdsbeleid.

Om daar verandering in te brengen, bouwt de gemeente een nieuw inspraakplatform uit. Dat doet ze samen met de adviesraden, 
verenigingen en burgers. Van onderuit, modern en transparant. De dienstverlening gebeurt vanuit de gemeente.

Op die manier wil de gemeente nog beter samenwerken met haar vele vrijwilligers. Enkel zo, mét de Dilbekenaren, blijft onze  
gemeente de mooie, groene, Nederlandstalige, warmhartige diamant in de Vlaamse Rand.

 De Roelandsveldstraat en de Tennislaan 
werden volledig vernieuwd.

Het Hoogveld, de 
Molenberg en het 
kruispunt met de 
Brusselstraat werden 
in een nieuw én veilig 
jasje gestoken. 

 De langverwachte werken 
aan de Bodegemstraat en 
de Ternatstraat zijn van start 
gegaan. In een eerste fase 
tot eind november wordt 
de Bodegemstraat volledig 
vernieuwd, samen met de 
rioleringen. Aansluitend volgt 
de Ternatstraat. Eindresultaat 
moet een robuuste weg zijn, 
met fietspaden langs weers-
zijden.
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In december vorig jaar mocht schepen van Gebouwen Diane Van 
Hove samen met de schepen van Onderwijs en heel wat enthousiaste 
kleuters de eerste spadesteek geven voor de bouw van het nieuwe 
multifunctionele schoolgebouw op Begijnenborre, een investering 
van 4,8 miljoen euro.

De nieuwe kleuterschool van Jongslag zal tegen eind dit jaar extra 
plaats bieden aan 80 kleuters, maar ook aan de speelpleinwerking 
voor 150 kinderen en vergaderingen van buurtbewoners en vereni-
gingen.

Sportcomplex Bosstraat
Op 1 juni werd het startsein gegeven voor het bijna volledig strippen van 
het sportcomplex in de Bosstraat. Dat was nodig voor een totale renovatie, 
die meer dan 1 miljoen euro zal kosten. Daarmee wordt het sportcomplex 
ook helemaal toegankelijk en energiezuinig.

 Het volledig vernieuwde sportcomplex wordt vlot toegankelijk én energiezuinig. 

 De werken aan de nieuwe kleuterschool zijn al flink opgeschoten.

Spades in de grond

Nieuwe brandweerkazerne
In februari startte de bouw van de brandweerkazerne aan de 
Ninoofsesteenweg. De start van de werken werd meermaals  
vertraagd door de herstructurering en de veranderende noden 
van de brandweer, het wachten op een officiële overeenkomst 
met de brandweer en het beroep tegen de vergunning.  
Burgemeester Willy Segers en schepen van Gebouwen  
Diane Van Hove zijn blij dat een comfortabele nieuwe thuis 
voor de brandweermannen en een betere bescherming van de 
Dilbekenaren nu toch in zicht zijn. Tegen eind volgend jaar 
moet de kazerne klaar zijn. 

Tweede brandweerwagen

Er wordt plaats voorzien voor een tweede brandweerwagen, 
waardoor Dilbeek minder afhankelijk zal zijn van interventies 
vanuit Brussel met dikwijls uitsluitend Franstalige medici. In  
de nieuwe kazerne komen ook opvangwoningen, een grote 
ondergrondse parking en kantoren.

 Schepen van Gebouwen Diane Van Hove is tevreden dat er  
ondanks de coronamaatregelen al hard gewerkt werd aan de  
nieuwe brandweerkazerne. 

Multifunctioneel (school)gebouw Begijnenborre
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Bijkomende Dilbeekse hoofdwegen krijgen voorrang
Vijf jaar geleden kregen enkele lokale verbindingswegen voorrang. Het ging toen om de Jan de Trochstraat, de IJsbergstraat, de 
Doylijkstraat, de Bodegemstraat, de Brusselstraat, de Itterbeeksebaan en de Alfons Gossetlaan. Recent werden de Dansaertlaan, 
het Hoogveld en een deel van de Wijngaardstraat aan dat rijtje toegevoegd. Die ingreep moet de verkeersveiligheid verder verhogen.

In het gemeentelijke mobiliteitsplan van 2017 werd het principe 
bevestigd dat verbindings- en ontsluitingswegen voorrang 
krijgen op kleinere wegen zoals woonstraten, woonerven en 
landelijke wegen. “De gemeenteraad van 23 juni zet die theorie 
nu verder om in de praktijk. Niet alle verbindingswegen zijn 
vandaag namelijk voorrangswegen en dat creëert verwarring en 
dus verkeersonveiligheid”, zegt schepen van Openbare Ruimte 
Stijn Quaghebeur.

Minder ongevallen

“Dat de veiligheid verhoogt door de invoering van voorrang  
op hoofdwegen, blijkt duidelijk uit de cijfers. Uit een rapport 
van de politie blijkt dat daar waar voorrangswegen werden 
ingevoerd, het aantal kruispuntongevallen met maar liefst  
70 procent daalde”, vervolgt Quaghebeur. “Voorrangswegen 
zorgen voor minder conflicten op kruispunten waar men  
voordien dacht dat men voorrang had, maar er eigenlijk  
voorrang van rechts was.”

Deze hoofdassen liggen doorgaans op een fietsroutenetwerk. 
Invoering van voorrang op die wegen zorgt dus ook voor  
fietsers voor meer verkeersveiligheid. 

Snelheid handhaven

“Uiteraard zullen we nauwlettend in het oog houden dat de 
invoering van voorrangswegen niet leidt tot hogere snelheden. 
Indien nodig zullen we daarvoor extra maatregelen nemen”, 
besluit Stijn Quaghebeur.

 “Daar waar voorrangswegen werden ingevoerd, daalde het aantal  
kruispuntongevallen met 70 procent”, weet schepen Stijn Quaghebeur. 

Gemeentebestuur last bouwpauze in voor  
meergezinswoningen en werkt aan bouwkompas
Van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2021 geldt in Dilbeek een bouwpauze voor meergezinswoningen, apparte-
menten in de volksmond. In die periode ontwikkelt de gemeente een bouwkompas voor de toekomst. “Dankzij dat 
bouwkompas zal het voor alle betrokkenen duidelijk zijn waar er in onze gemeente gebouwd kan worden en aan welke 
kwaliteitseisen meergezinswoningen vanaf 2022 moeten voldoen”, aldus schepen van Openbare Ruimte en Woonbeleid 
Stijn Quaghebeur.

Sinds 2009 is het aantal appartementen in onze gemeente 
met bijna een kwart gestegen. De laatste jaren groeide het 
besef dat veel van die projecten niet altijd even strategisch 
werden gebouwd. In te veel gevallen hadden de apparte-
menten een impact op de mobiliteit, de leefbaarheid en de 
ecologische voetafdruk van onze mooie gemeente. Het  

logische gevolg daarvan was dat sommige inwoners zich 
zorgen begonnen te maken over ‘hun’ Dilbeek. “Dat  
signaal hebben we als bestuur goed opgepikt. We hebben 
een prioriteit gemaakt van de leefbaarheid van Dilbeek,  
vandaag maar ook morgen”, stelt schepen Stijn Quaghebeur.

Voorwaarden voor de toekomst

“Het bestuur wil gehoor geven aan de opmerkingen van de 
Dilbekenaren en last daarom een bouwpauze voor meerge-
zinswoningen in”, zegt Stijn Quaghebeur. “De gemeente zal 
geen vergunningen meer toekennen voor meergezinswoningen 
tot eind 2021. Tijdens de bouwpauze zal  
Dilbeek werk maken van een bouwkompas 
met een ruimtelijke visie voor de toekomst. 
Zo willen we voor iedereen duidelijk  
maken wat waar gebouwd mag worden  
en onder welke voorwaarden.”

 Samen met burgers en projectontwikkelaars bekijkt het 
gemeentebestuur waar en onder welke voorwaarden er in de 
toekomst gebouwd mag worden.

Stijn Quaghebeur, schepen van  
Openbare Ruimte en Woonbeleid

5



Alle leerlingen opnieuw naar school 

Vanaf 1 september gaan alle scholen opnieuw open. Vorig schooljaar hebben 
onze kinderen hun klas maandenlang moeten missen, maar dat zal dit 
schooljaar niet meer gebeuren. Want elk kind heeft recht op leren.

Kleuterklas        Lager onderwijs          Eerste graad             Tweede en 
              middelbaar  derde graad 

Altijd en overal met inachtneming van de veiligheids- en hygiënemaatregelen

Voltijds onderwijs in de klas

Voltijds onderwijs in de klas
Afwisselend een week 
les in de klas en een 

week afstandsonderwijs

o.a. mondmaskerplicht en tijdelijk verbod op
sport- en buitenschoolse activiteiten

CODE
GEEL

CODE
ORANJE

Veel Vlamingen snakken naar de heropening van de scholen. 
Heel wat ouders willen hun kinderen weg van achter de pc 
thuis, en weer op de schoolbanken. Leerkrachten missen 
de kinderen. En onze jongeren missen hun vrienden.

“Alle kinderen kunnen op 1 september weer naar school”

Ben Weyts
Vlaams minister van Onderwijs


