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V.U. Willy Segers
Kapelstraat 139
1700 Dilbeek

Zomerbarbecue

Eerst inhoud, dan verpakking …
Het zal je maar overkomen … Je laat je verleiden door een handige winkelbediende en je kiest uitsluitend op basis van de verpakking. En eens thuis wil je
de inhoud ervan bekijken en blijkt dat die niet past. Plop … weg verrassing. Ook al
eens meegemaakt?

Het bestuur van N-VA Dilbeek,
Vlaams volksvertegenwoordiger
en schepen Willy Segers en
OCMW-raadslid Nic Massagé
nodigen u van harte uit op hun
Zomerbarbecue.
Zaterdag 20 augustus
vanaf 16.30 uur - de hele avond
JC Castelhof, Molenstraat 102
1700 Sint-Martens-Bodegem
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

LIJST MET WAT NAMEN
Zo gaat het er nu eenmaal bij sommigen aan toe: eerst de buitenkant, de rest zien we
later wel. En ja, ook in de politiek kan je dit fenomeen tegenkomen. “Hebben we al
een kandidaat-burgemeester? En een lijst met wat namen? Leuk voor de mensen:
maak het maar bekend!” Open Vld schoot op die manier de verkiezingscampagne
2012 in Dilbeek op gang.
Maar een verkiezingsprogramma, de thema’s die men wil bespelen, mogelijke oplossingen die men zal aanreiken voor bestaande problemen? Dát zijn zorgen voor
later. Wie ligt daar nu wakker van?
De N-VA is daar echter duidelijk in: inhoud komt op de eerste plaats. De verpakking
is niet het belangrijkste. Dat is een middel om iets te brengen, geen doel op zich.
CONSEQUENTE HOUDING
Ook wij bereiden ons stilaan voor op de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Vol
overtuiging en met de nodige consequente houding kneden we onze plannen. Over
wat ons Dilbeek op termijn moet worden.
Maar ondertussen werken we verder, want ook onze huidige bestuursverantwoordelijkheid is nog niet afgelopen. Tot eind 2012 staat er nog heel wat te doen. Punctueel uitvoeren wat in de opgestelde financiële meerjarenplanning voorzien was,
bijvoorbeeld.
Ach, blijkbaar ligt niet iedereen hier wakker van. Omdat de rit toch bijna uitgereden
is. Zij die zo vroeg verkiezingscampagnes willen opstarten, zien we toch maar liever
voor de inhoud gaan.

David De Freyne,
voorzitter N-VA Groot-Dilbeek

Vanaf nu geeft N-VA Dilbeek er een ‘smash’ op …

Op de praatstoel:
Joke Goubert
Dag Joke, vertel eens even wie je bent en hoe je
dagelijks leven eruit ziet ?
Ik ben 26 jaar, afkomstig uit Gooik, maar het volleybal bracht me naar Schepdaal. Hier leerde ik ook mijn
echtgenoot Dirk Evenepoel kennen en sinds december 2009 wonen we hier ook. De familie, vele vrienden en het verenigingsleven maken het gewoon
super om in Schepdaal te wonen.
Mijn opleiding tot gegradueerde podologe (voetkundige) volgde ik in Gent. Een zelfstandige beroepspraktijk heb ik echter nooit overwogen. Als
medisch afgevaardigde geef ik technisch advies bij
chirurgische ingrepen in een tiental ziekenhuizen in
de buurt.
Mijn vrije tijd gaat grotendeels naar mijn passie: het
volleybal. Ik speel bij de dames van Msiks Blaasveld.
We speelden dit jaar kampioen in de eerste afdeling.
Dat wordt dus volgend jaar de hoogste afdeling, een
geweldige uitdaging!
In maart trad je toe tot het afdelingsbestuur van
N-VA Dilbeek. Verklaar eens die keuze?
Ik voelde het reeds langer kriebelen. En toen ik de
overtuigende N-VA-overwinning bij de federale verkiezingen van 13 juni 2010 zelf live mocht beleven in
Brussel, wist ik het helemaal: bij deze enthousiaste
en gedreven mensen voel ik me thuis.
Nadien had ik de kans om rustig te praten met heel
wat mensen van de N-VA. Maar ook om met heel
wat tegenstanders hevig in discussie te gaan. Het is
David De Freyne, de Dilbeekse N-VA-voorzitter, niet

ontgaan dat ik mij wel
kan ‘smijten’. Toen hij
me vroeg of ik geen interesse had om mee te
werken met N-VA Dilbeek, was de keuze snel
gemaakt.
Wat hoop je te realiseren via dit politiek engagement?
Het is uiteraard nog allemaal heel nieuw voor mij. Nu
wil ik vooral eerst veel mensen leren kennen, goed kijken en luisteren naar wat er precies reilt en zeilt in Dilbeek. Het is uitermate boeiend om van kortbij te
kunnen volgen met welke problemen een grote gemeente als Dilbeek te kampen heeft en om daar gepast
op in te spelen.
Jongerenwerking wordt uiteraard de grootste uitdaging. Persoonlijk vind ik het heel belangrijk dat de
Dilbeekse jeugd kan opgroeien in een jonge, moderne gemeente. Waar ze zich kunnen uitleven op
school en in de vele sport-, jeugd- en cultuurverenigingen. Want de jeugd, dat is de toekomst, toch?
Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen in
Dilbeek. Wat wens jij Dilbeek toe en wat kan jouw
bijdrage hierbij zijn?
Een frisse, nieuwe en moderne wind in Dilbeek! Met
een doorbraak van de N-VA, net zoals in het Vlaams
en federaal parlement, moet dat zeker mogelijk worden. En mijn bijdrage? “Tsjik Tsjak, vollenbak” en
alles geven!

N-VA-nieuws uit het Vlaams Parlement

In de bres voor mobiliteit in Vlaams-Brabant
Vlaams-Brabant is met 19 van de 25 (!) meest kritieke
punten in Vlaanderen verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de dagelijkse mobiliteitsproblemen.
Het dagelijkse fileleed veroorzaakt grote schade aan de
Vlaamse economie en tast daarnaast het milieu en de
levenskwaliteit van de burger aan. Met de dag neemt de
nood aan structurele oplossingen voor dit mobiliteitsvraagstuk toe.
De Vlaamse N-VA-parlementsleden Tine Eerlingen en
Willy Segers waren twee van de initiatiefnemers voor de
resolutie die daaromtrent in het Vlaams Parlement werd
ingediend en aan pers en publiek werden voorgesteld.
N-VA-Vlaams parlementsleden
Tine Eerlingen en Willy Segers.

Vlaanderen is financieel gezond
In ons februarinummer gaven we het relaas van de besparingsoperatie die de Vlaamse regering onder
impuls van N-VA-minister Philippe Muyters verricht. De besparingsronde 2009-2010-2011 zou eind dit
jaar nog voor een evenwicht zorgen waardoor ruimte
komt voor nieuw Vlaams beleid vanaf 2012.
In de Dilbeekse Open Vld-Burgerkrant van april dacht
men hier ‘lacherig’ te moeten over doen. “Als Willy Segers dit gezond vindt, passen onze Open Vld-schepenen beter op hun tellen bij zoveel gezonde
begrotingskunde van hun Dilbeekse collega”, schreef
gewezen Open-Vld-begrotingsminister Van Mechelen.

schap en Technologie, 88 miljoen voor Onderwijs, 65
miljoen voor Onderzoek & Ontwikkeling, 15 miljoen
voor premies inzake Arbeidsbeleid, 5 miljoen voor
sportinfrastructuur, …
GEZONDE FINANCIËLE AANPAK
Dát noemen wij inderdaad een gezonde financiële aanpak! Na amper twee jaar van strenge sanering zet het
Vlaamse beleid de vrije ruimte nu ook slim in voor investeringen en sectoren die duurzame economische
groei kunnen genereren.
De Dilbeekse Open Vld-schepen
bevoegd voor de gemeentelijke begroting mag gerust eens aankloppen als hij gezonde raad wil om
‘zijn Dilbeeks begrotingsprobleem’
opgelost te krijgen.

OVERSCHOT AL HALVERWEGE 2011
Begin mei, amper één week na het verschijnen van de
Burgerkrant, maakte de Vlaamse regering bekend dat
de begrotingscontrole reeds halverwege (!) 2011 een
overschot vertoont van 682 miljoen euro!
Dat maakt het mogelijk om nog dit jaar te starten met
een inhaaloperatie met onder meer 46,5 miljoen euro
voor Openbare Werken, 44 miljoen euro voor Weten-

Willy Segers

DILBEEK BRUIST! - de culturele zomer in Dilbeek
De culturele zomer 2011 van Dilbeek belooft opnieuw
warm te worden. Vele verenigingen zetten zich hiervoor
in, met de steun van het gemeentebestuur en onze schepen Willy Segers. Want het past perfect in het cultuurbeleidsplan "Laat Dilbeek maar bruisen!"
n Boke Bijgaarden
Van 6 juli tot 8 juli, elke middag in het Kasteelpark van
Bijgaarden – met o.a. Nele needs a holiday, Hannelore
Bedert, Senne Guns en Frank Vander linden - toegang
gratis.
n Vlaams Feest
Vrijdag 8 juli om 19u00 op de Westrandkouter (‘Patattenveld’) met programma ‘Dilbeek in de Wereld, de Wereld in Dilbeek’, toespraken, optreden van Les Offs,
barbecue en gezellig samenzijn - toegang gratis.
n Vijverfestival
Zaterdag 9 juli (reeds aan de 8ste editie toe!): kasteelpark Dilbeek, met o.a. Buurman, Al Jawala, The Fortunate Few, Broken Glass Heroes en vele anderen –
toegang gratis.
n Kotteekoer
Elke dinsdag om 21u: openluchtfilm op een Dilbeekse
locatie.
n Palm Parkies
Elke woensdag van 7 juli tot 13 augustus van 20u tot

22u30, op de Westrandkouter (‘Patattenveld’), met o.a.
Eva De Roovere, Brahim Live, Tom Dice, The Vipers,
Paul Michiels en anderen – toegang gratis.
n Zomaar Zomert
Tijdens Kermisweekeinde te Itterbeek (29 juli tot 1 augustus): tal van sportieve, culinaire en muzikale evenementen, met o.a. Alana Dante en Luc Steeno (30/7) toegang gratis.
n Jospop
Op het festivalterrein aan de Ijsbergstraat treden op 26
en 27 augustus o.a. De Jeugd van Tegenwoordig, Undefined!, Arquettes, De Fanfaar, Triggerfinger, A Brand,
The Sore Losers en vele anderen.
n Schepdaal Feest
Het jaarmarktgebeuren op 16,17 en 18 september met activititeiten voor jong en oud, optredens van o.a. Dobus,
Kevin (Idool 2011), Nicole en Hugo, Wendy Van Wanten, Romeo's, ... Een mooi zomereinde in volkse sfeer.
n De Gordel, 31ste editie
Op zondag 4 september - de hele dag fietsen en wandelen in de groene Gordel. Animatie aan de westrand.
n Jaarmakt Dilbeek, 64ste editie
Op maandag 3 oktober. Ganse dag jaarmarktgebeuren
in Dilbeek-centrum. 's Avonds groot vuurwerk en afsluitend Oosthoek live in de feesttent.

Meer info op www.cultuurraad-dilbeek.be

VLAAMSE BEGROTING IN EVENWICHT
Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) bereikt dit jaar
een begroting in evenwicht. Vlaanderen is de eerste regio in dit land - en
de eerste regio in Europa na Beieren - die daarin slaagt. Vlaanderen bewijst
daarmee dat het de noodzakelijke saneringen durft en kan doorvoeren.
Dezelfde verantwoordelijkheid zullen we nemen wanneer een nieuwe
staatshervorming extra bevoegdheden en budgetten overdraagt naar
Vlaanderen.
Dankzij de besparingen in 2010 en 2011 zal Vlaanderen vanaf
volgend jaar weer kunnen investeren in een Vlaams sociaal beleid,
onderwijs, werk, onderzoek en ontwikkeling, en in het wegwerken
van de wachtlijsten in de zorgsector.
Vlaanderen zal géén extra besparingen opleggen om de putten
in de federale begroting te dichten.
Philippe Muyters,
Vlaams minister van Begroting

MINDER POLITICI, MEER EFFICIËNTIE
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) brengt
onder het motto ‘minder politici, meer efﬁciëntie’ orde op zaken in
Vlaanderen met een interne staatshervorming. Met deze interne staatshervorming beperken we in Vlaanderen het aantal provincieraadsleden,
terwijl we de administratieve lasten voor de gemeentebesturen drastisch
verlagen.

Via een interne staatshervorming zal de overheid efficiënter werken, over de grenzen van de bestuursniveaus heen.
Steden en gemeenten krijgen een prominente rol met meer
bewegingsvrijheid en bevoegdheden. Zo kunnen zij meer energie
steken in beleid op maat voor de eigen inwoners.

Geert Bourgeois,
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur

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.

"

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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