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V.U. Willy Segers
Kapelstraat 139
1700 Dilbeek

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

JAARLIJKS
EETFESTIJN
zaterdag 19 februari
(18 tot 22 uur)
zondag 20 februari
(11.30 tot 15 uur)
Zaal ’t Verloren Hofke
Kaudenaardestraat
(naast St.-Theresiakerk en 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

Dilbeek

Denken, durven, doen: ook in Dilbeek!
Binnenkort kiezen de leden van de N-VA nieuwe besturen. Dat is in Dilbeek
in de maand februari niet anders. In een paar jaar tijd zijn wij als partij uitgegroeid tot een van de grote spelers in de nationale politiek. Het werk binnen de afdeling geeft naast enorm veel voldoening uiteraard ook extra werkdruk.
De voorbije maanden werden tientallen mensen lid van onze afdeling. Daarom
komen de bestuursverkiezingen op een uitgelezen moment om al deze nieuwe leden
bij het beleid en onze werking te betrekken. Elk N-VA-lid krijgt binnenkort de kans
om de bestuursleden aan te duiden die de afdeling de komende jaren zullen leiden.
Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 in het vooruitzicht is dit zeker geen onbelangrijke keuze. Deze bestuursleden zijn zich bewust van het belang om ook zelf
actief deel te nemen aan beleid, administratie en werking van een lokale afdeling. Zij
stellen zich verkiesbaar voor verschillende functies binnen de afdeling.
Ik hoef u niet te vertellen dat vrijwilligersorganisaties de laatste jaren steeds meer
mensen en handen te kort komen om alles in goede banen te leiden. Voor politieke
partijen geldt niets anders. Maar in tegenstelling tot andere organisaties kampt de
politiek reeds jaren met een desinteresse van de jongere generaties.
Het is natuurlijk makkelijk te zeggen dat ‘de politiek toch niets verandert’. Hoewel:
niets is minder waar! Want wat als iedereen in elke vereniging dit zou zeggen? Gaan
we dan niet meer naar chiro of scouts, hebben we volgend jaar geen jeugdwerking
meer in onze sportclubs, gaan we andere generaties alles laten beslissen over onze
toekomst?
Wie van jullie, jonge Dilbekenaren, durft de uitdaging aan? “Denken, durven en
doen” is immers een slogan voor alle leeftijden … ook diegenen tussen 16 en 30.
N-VA Dilbeek wil daarom een extra inspanning doen om juist die jonge mensen bij
het beleid te betrekken. Het succes van de N-VA is immers opmerkelijk in school- en
universiteitsdebatten. Jongeren ervaren dat de N-VA een partij is die even hard wil
werken aan hun toekomst als ze vasthoudt aan haar waarden.
Ik ben alvast klaar om te luisteren en samen met jullie de uitdaging aan te gaan als voorzitter van onze afdeling. De N-VA: nuttig en nodig in Dilbeek! Samen maken we er iets van!
David De Freyne
Voorzitter N-VA Groot-Dilbeek

N-VA-nieuws uit de gemeente

Nieuws uit het OCMW …
VERGRIJZING
OCMW Dilbeek is zich terdege bewust van de verdere vergrijzing van de bevolking. Zo startte het in
juni niet enkel met de bouw van nieuwe flats, maar
vroeg het bovendien ook een vergunning aan voor
vijf bijkomende RVT-bedden.
BRANDVEILIGHEID
Ook is ons Dilbeeks OCMW de regelgever voor het

verwijderen van alle beeldbuizen in het rustoord. Er wordt
immers geïnvesteerd in flatscreens voor het rusthuis en
Nic Massagé
dienstencentrum. Flatscreens
OCMW-raadslid
zijn een stuk veiliger, kunnen
(N-VA)
niet imploderen en evenmin
brand veroorzaken. Voor de veiligheid is dit een stap
in de goede richting!

Nieuws uit Dilkom …
Het aantal Dilbeekse publieke zwemmers steeg in 2010 tot een nieuw record: we telden
maar liefst 49 000 toegangen. Vooral de ‘Dilbeekse zwempas’ en de ‘Start to swim’ kenden veel succes.
De bezoekers van buiten Dilbeek hebben slechts langzaam hun weg
teruggevonden na de renovatiewerken eind 2009. In het voorjaar
waren er nog 18 % minder bezoekers maar in het najaar normaliseerde
Paul Van den Bosch
het aantal. Het lagere aantal bezoekers zorgt voor minder inkomsten,
(Bestuurder
alhoewel vzw Dilkom nog steeds 75 procent van de eigen kosten
vzw Dilkom)
draagt. In Vlaanderen is dat gemiddeld minder dan 50 procent.
Ook bij de Dilbeekse scholen is er sprake van een nieuwe record met 120 000 zwemmers.
Doordat het aantal klassen in de basisscholen groeide van 103 klassen in 2001 naar 115
klassen in 2010, is de maximale opvangcapaciteit ondertussen overschreden.
Volgens Bloso is er in Dilbeek 40 procent te weinig wateroppervlakte om aan de behoefte
van de totale bevolking te kunnen voldoen. Het bestuur van vzw Dilkom buigt zich alvast
over mogelijke oplossingen.

Cirque du Soleil in Première

Dilbeek ≠ Brussel
NIEUWE
TOERISMEFOLDER
Je kan de nieuwe toerismefolder van Dilbeek gratis
ophalen bij de Cultuurdienst en in alle gemeentelijke gebouwen. De
folder vult 20 bladzijden
met een schat aan wetenswaardigheden en
foto’s over uw boeiende gemeente! Meer
info ook op:
www.toerismedilbeek.be

Aan de redactie van Het Nieuwsblad - 04.01.2011
Geachte heren,
Graag wou ik jullie verwijzen naar een ergerlijke fout in de berichtgeving van vandaag omtrent de manifestatie
‘Corteo’, de nieuwe show van Cirque du Soleil die momenteel in première gaat.
Dat het in het buitenland zeer gerenommeerde Cirque du Soleil - bovendien zelf samengesteld uit tal van nationaliteiten - haar Europese tournée het liefst ‘in Brussel’ aangekondigd ziet, valt deels te begrijpen.
Dat de verwarring enkel maar groter wordt door het feit dat de manifestatie doorgaat in Brussels Kart Expo’, is
ook nog te volgen.
Dat het Nieuwsblad - waarvan de redactie nochtans gevestigd is in dezelfde A. Gossetlaan als Brussels Kart Expo
(namelijk in Groot-Bijgaarden, Dilbeek, Vlaanderen) - dan ook vermeldt dat Cirque du Soleil “vanavond haar
nieuwe show met een Europese première beleeft in Brussel”, lijkt me minder te verantwoorden.
We willen absoluut niet kortzichtig of enggeestig overkomen omdat een Canadees en internationaal gezelschap
de bestuurlijke grenzen en taalgrenzen van ons land ‘met 500 meter verlegt’. Maar van een Vlaamse krant verwachten we correctheid wat dit aspect betreft, zeker als het om het eigen redactie-adres gaat.
Laat Mauro Mozzani - de clown waar deze show in ‘Corteo’ om draait - dus maar heerlijk rustig springen, dansen en acteren in Dilbeek. De Europese première van Cirque du Soleil zal er zeker niet minderwaardig om worden.
Hartelijk dank voor jullie belangstelling,
Willy Segers
Schepen voor Cultuur, Toerisme en Vlaams Beleid te Dilbeek
Vlaams volksvertegenwoordiger

N-VA-nieuws uit het Vlaams Parlement
Vlaanderen is financieel gezond
Bij haar aantreden in 2009 stelde de
Vlaamse regering een begrotingspad op
van een tekort van één miljard in 2009,
over een tekort van 500 miljoen in 2010
tot een begrotingsevenwicht in 2011.

Vlaams minister van Financiën en Begroting Philippe
Muyters (N-VA) kon eind 2010 meedelen dat deze
strakke planning wordt gehaald. Daarmee stelt Vlaanderen als eerste bestuurlijke entiteit van ons land budgettair orde op zaken. Een voorbeeld dus voor de
andere overheden van federaal België, Wallonië en
Brussel!

De Vlaamse regering investeert dus onverkort in de toekomst van zes miljoen
N-VA realiseert op
Vlamingen. De ernst en de
2,5 jaar wat Open Vld
al 15 jaren belooft: een
bestuurlijke verantwoordebegroting
in evenwicht.
lijkheidzin waarmee de N-VA
dit begrotingswerk aanpakt, staan in schrijnend contrast met de kritieken die de partij momenteel ten onrechte moet slikken voor de uitblijvende federale
regeringsformatie. Deze Vlaamse prestatie is echter
het beste bewijs voor de noodzakelijke en grondige
staatshervorming op federaal niveau en de ambities
van de N-VA terzake.

Na deze besparingsronde ziet Vlaanderen haar beleidsruimte in 2011 reeds stijgen met 1,502 miljard euro. Deze
budgetruimte komt na 2011 beschikbaar voor het
nieuwe beleid dat in het regeerakkoord is opgenomen.

Tot spijt van wie ’t benijdt, want onder meer Open Vld
spaarde haar kritiek niet maar ziet intussen ‘groen’ van
jaloezie. Begrijpelijk: de N-VA realiseert op 2,5 jaar wat
Open Vld al 15 jaren belooft!

Willy Segers
Vlaams volksvertegenwoordiger

Jeugdhuis Animoro eindelijk ‘thuis’
Ook in faciliteitengemeente St.-Genesius-Rode
kampt het Vlaamse verenigingsleven met de grillen
van het Franstalige gemeentebestuur. Het Vlaamse
Jeugdhuis Animoro zocht reeds jaren een nieuw onderkomen maar stuitte telkens op verzet en tegenwerking van de gemeente.
Na tussenkomsten van onder andere Willy Segers in de
commissie Vlaamse Rand vroeg N-VA-minister Bourgeois aan vzw De Rand om mee een oplossing uit te
werken. Die werd gevonden in enkele leegstaande lokalen van het NMBS-station in Rode. De minister
voorziet tevens 500 000 euro voor de renovatiewerken
die in 2011 van start gaan.

Op 28 oktober 2010
werd de overeenkomst tussen vzw
De Rand en de
NMBS ondertekend.
Dilbekenaar Jan De
Craen
zette
als
Een nieuwe Thuis voor onze
nieuwe
voorzitter
Vlaamse jeugd in Ro!
van vzw De Rand
(proficiat Jan!) alvast zijn ‘eerste handtekening’, in aanwezigheid van Eddy Frans (vzw Rand), minister Bourgeois, N-VA-parlementsleden Ben Weyts en Willy
Segers, Vlaams schepen Anne Sobrie en de bestuursleden van het jeugdhuis.

Na 30 edities blijft De Gordel bestaan!
Een splitsing van BHV brengt het voortbestaan van De Gordel niet in gevaar. Dat
blijkt uit het antwoord van minister van Sport Muyters (N-VA) op een vraag van
Willy Segers. Eerdere uitspraken van Carla Galle (Bloso-topvrouw) gingen nochtans de andere richting uit.
Willy Segers is verheugd met het antwoord van de minister: “Los van een oplossing
voor de BHV-kwestie zou het jammer zijn dat een sportief en recreatief gebeuren zou
verdwijnen, want er komen jaarlijks zowat 100 000 deelnemers op af. Niet enkel omwille van het sportieve aspect, maar ook vanwege de Vlaamse sensibilisering die onlosmakelijk verbonden is met De Gordel. Op een positieve, recrea-sportieve wijze
wordt het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand benadrukt. Het zou een
beetje dom zijn dit stop te zetten: had de Gordel nooit bestaan, dan moesten we hem
vandaag wellicht uitvinden.”
Vlaams minister van Sport Philippe Muyters
is ervan overtuigd: de Gordel moet blijven!

Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een
flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deelstaten. We moeten de sociaal-economische problemen aanpakken
en een oplossing vinden voor BHV.
Niet in het minst moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder
chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet
de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering
de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS
In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en
30 997 gezinsherenigers aan. Per maand
De NtotaalvisVA heeft een
kregen gemiddeld 2 000 vreemdelingen
Wenst u ie op migratie.
onze nationaliteit. We lezen het in de
on
“Migratze brochure
krant en we zien het elke dag op straat:
ie,
uitdagin
g” te beeen
het huidige asiel- en migratiebeleid is
stellen?
Sur
een puinhoop.
www.n-vf dan naar
a.b
De N-VA dient daarom een totaalpakket van wetsvoorstellen in om de
migratiecrisis structureel aan te passen.
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INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“We beleven niet enkel een opvangcrisis, maar een totale asielcrisis”,
zegt N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken
en de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die
gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten doorlopen. Wij vragen ook een streng maar rechtvaardig terugkeerbeleid.”

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moeten ook strengere opvangcriteria komen”, vult N-VA-Kamerlid
Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire verdeling.
Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die er recht
op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige asielaanvragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

N-VA VRAAGT TOTAALBELEID

Volksvertegenwoordigers Theo Francken,
Sarah Smeyers en Daphné Dumery zijn de
N-VA-specialisten inzake asiel & migratie.

Voor N-VA-Kamerlid Daphné Dumery is het duidelijk: “Gezinsvorming en -hereniging, arbeids- en studentenmigratie, illegaliteit en regularisatie, vreemdelingen met tijdelijk verblijf, vrij verkeer van EU-burgers, erkende vluchtelingen, de verwerving
van de nationaliteit ... elke schakel verdient een doordachte aanpak.”

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.

"

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen. n Ik wens de brochure 'Migratie, een uitdaging' te ontvangen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
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