
Goed besturen in moeilijke tijden

Van alle markten thuis
Op de gesmaakte Dilbeekse erfgoeddag met als thema ‘De klas van vroeger’ werden 
minister Ben Weyts en burgemeester Willy Segers plots en onvoorbereid aangekondigd 
voor een poppenkastvoorstelling.

Tot jolijt van de aanwezigen spartelden ze er zich met de nodige improvisatie en  
politieke stielkennis door. De dag van hun volgende voorstelling is nog niet bekend.

  Ben Weyts en burgemeester Segers ontpopten zich als ware poppenkastspelers.

Nieuwe toeristische website
Sinds kort zetten we onze toeristische troeven nóg beter in de verf. De nieuwe 
website www.visit-dilbeek.be bevat een mooi overzicht van leuke wandelrou-
tes, monumenten, aangename verblijfsplekken, overnachtingsmogelijkheden, 
restaurants, aanbieders van streekproducten, en nog veel meer. 

Neem snel een kijkje en laat u verrassen door de vele activiteiten die Dilbeek 
voor u in petto heeft. Er is voor elk wat wils.

Onze nieuwe website is zeker een bezoekje waard.  

Het is me wat. Nu de pandemie bijna achter ons ligt, worden we met 
een nog grotere crisis geconfronteerd: de oorlog in Oekraïne. Wat we 
onmogelijk achtten, gebeurde toch. En op een manier waarvan we 
dachten dat ze verleden tijd was: met blinde bombardementen en 
gruwelijke misdaden tegen burgers. Sinds eind februari wonen we in 
een nieuwe wereld. Eentje waarin voornamelijk de Westerse landen 
wakker geschud zijn. Het heeft ons alleszins doen inzien dat we moe-
ten blijven investeren in defensie.

De oorlog bracht een energiecrisis met zich mee. De N-VA hamert al 
van voor de oorlog op het openhouden van onze kerncentrales. We 
zijn er ons van bewust dat we de energieproductie zelf in handen 
moeten houden en niet mogen overlaten aan de goodwill van dicta-
tors. De impact van de energiecrisis is groot: onze energiefacturen 
vermenigvuldigen, de inflatie neemt toe, de prijzen swingen de pan uit 
en een economische recessie wenkt. 

Ook voor gemeentelijke overheden zoals Dilbeek is het een moeilijke 
periode. Door de automatische loonindexering nemen de personeels-
kosten sterk toe. En de hoge energieprijzen vertalen zich in hogere 
facturen voor straatverlichting, verwarming van gebouwen, enzovoort. 
Ook de investeringskosten stijgen met minstens twintig procent. En 
dat terwijl de inkomsten veel trager (of niet) stijgen. 

We staan als gemeente voor een grote financiële uitdaging. Maar de 
belastingen verhogen in crisistijden is voor ons geen optie. We moeten 
daarom inventief zijn om de kosten te drukken en te besparen zodat 
u, de Dilbekenaar, er niet voor moet opdraaien. 
N-VA Dilbeek zal daarover waken. We halen 
alles uit de kast om zuinig te besturen, om te 
kunnen blijven investeren én om u te voorzien 
van een kwaliteitsvolle dienstverlening. Dat is 
onze plicht!

Karine Hellinckx, voorzitter
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Itterbeeksebaan volledig  
vernieuwd
Bij het ter perse gaan van dit blaadje, legt de aannemer de laatste 
hand aan de volledige vernieuwing en herinrichting van de Itter-
beeksebaan. Het resultaat mag er zijn: een degelijke weg, verhoogde 
bushaltes, duidelijk afgebakende parkeerstroken en nieuwe fiets- en 
voetpaden. De ondergrondse nutsleidingen voor water, elektriciteit 
en telecom werden voordien al aangepakt. De Itterbeeksebaan is 
klaar voor de toekomst én is heel wat veiliger geworden. 

Het is de N-VA menens wat de inhaalbeweging op vlak van  
weginfrastructuur betreft!

Nederlands in het straatbeeld: ook voor handelszaken
Half juni opende er een nieuwe handelszaak in de Verheydenstraat. De metersbrede ramen werden bedrukt met Frans- en  
Engelstalige opschriften. In een verloren hoekje vonden we wat Nederlandstalige tekst. 

Hoewel de taalwetgeving (jammer genoeg) niet geldt voor handelsactiviteiten, getuigt het wel van respect voor de Nederlandstalige 
regio wanneer handelaars in het Nederlands communiceren. Wanneer we anderstaligen in alle mogelijke talen benaderen, worden ze 
niet gestimuleerd om Nederlands te leren. 

In dit specifieke geval stapte onze burgemeester de zaak 
binnen om de uitbaters een beetje respect te vragen voor het 
Nederlandstalige karakter van Dilbeek. Blijkbaar deed hij dat 
op een overtuigende manier, want een dag later werd het hele 
uitstalraam aangepast. 

Laten we allen waakzaam zijn. Het is niet (enkel) aan de  
burgemeester om in te grijpen.

We mogen niet toelaten dat handelszaken die zich in Dilbeek 
vestigen enkel communiceren in het Frans of het Engels!   

Zomer = geluidsoverlast
Als het mooi weer wordt en de zomer aanbreekt, worden de inwoners van de woonwijken van Bodegem, Dilbeek, Savio en  
Bijgaarden naar jaarlijkse gewoonte geteisterd door honderden lawaaierige landende vliegtuigen. Begin juni toonden radar-
beelden aan dat er op een week tijd meer dan 1.000 vluchten via Dilbeek op Zaventem landen. Voor de Dilbeekse inwoners die 
onder de aanvliegroute wonen is dat geen pretje. 

Burgemeester Willy Segers kroop in  
de pen en vroeg de bevoegde federale  
minister Gilkinet naar dringende  
maatregelen om het lawaaiterreur te  
stoppen. Zijn actie kreeg veel weerklank  
in de pers, maar daar bleef het bij. Er  
was wat mailverkeer met de federale  
ombudsman, maar tot op vandaag kwam 
er nog geen officiële reactie. 

De burgemeester heeft het probleem  
opnieuw aangekaart binnen het  
Toekomstforum. Samen met alle  
burgemeesters van Halle-Vilvoorde wil 
hij opnieuw de oneerlijke spreiding van 
het luchtverkeer van en naar Zaventem 
aanklagen. Wordt dus zeker vervolgd!

Onze burgemeester laat het probleem  
van de geluidsoverlast niet los!   

dilbeek@n-va.be
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Nieuws uit de gemeenteraad 

Hulpverleners MUG-diensten die geen Nederlands spreken? 
Onaanvaardbaar!
Dilbeek neemt juridische stappen in de strijd tegen de verfransing van de MUG-diensten van het Erasmusziekenhuis in  
Anderlecht.

Klachtenlijst

De voorbije jaren legde het gemeentebestuur een lijst aan van Dilbekenaren die vaststellen dat hulpverle-
ners van de MUG-diensten van het Erasmusziekenhuis geen Nederlands spreken. Het schepencollege deed 
daarover al meermaals zijn beklag bij de ziekenhuisdirectie, maar op het terrein veranderde er niets. 

Juridische stappen

Omdat de klachten blijven binnenstromen, veranderde het schepencollege het geweer van schouder. Het 
besliste over te gaan tot juridische stappen. Advocaten onderzoeken nu op welke manier we het ziekenhuis 
én de federale overheid in gebreke kunnen stellen. 

Spreek de taal van de hulpbehoevende!

Het is onverantwoord dat in de sector van de dringende medische hulpverlening de hulpverleners de taal 
van de hulpbehoevende niet beheersen. Ook van spoedartsen verwachten we de juiste talenkennis! 

Meer weten? Scan de 
QR-code en lees  

verder op onze website.

Nieuw gemeenteraadslid: DAVID DE FREYNE
David De Freyne legde in juni de eed af als gemeente- en OCMW-raadslid. Hij is afkomstig uit Schepdaal 
en heeft best wat politieke ervaring. Hij was vier jaar gemeenteraadslid en jarenlang voorzitter van onze 
N-VA-afdeling. Hij volgt Kurt Dedobbeleer op.

In het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt David vervangen door Stefaan De Proft uit Groot-
Bijgaarden. Stefaan is een trouw bestuurslid en haalde in 2018 – bij zijn eerste verkiezingsdeelname – 369 
stemmen. We zijn blij dat we opnieuw iemand van Groot-Bijgaarden kunnen afvaardigen.

We willen Kurt Dedobbeleer bedanken voor zijn inzet tijdens de voorbije jaren. Hij liet zich vooral  
opmerken in dossiers rond integrale veiligheid en dierenwelzijn. Kurt blijft actief als bestuurslid en daar 
zijn we blij om!

Stort in de Stationsstraat
Was u onlangs nog in de Stationsstraat? Dan zag u wellicht de vuiligheid die zich opstapelt naast huisnummer 78.

Een hok dat gemaakt werd van hout, plastic en andere materialen doet daar dienst als verkoop-
punt van groenten en fruit. Er staan drie autowrakken in een zee van paletten, dekzeilen en 
andere vuiligheid. Er hangt een vreselijke geur en er zitten ratten. 

Raadslid Harry De Win kaartte het probleem aan op de gemeenteraad 
van april. De gemeente werkt aan een oplossing. Harry blijft het verder 
opvolgen.

Harry De Win
Gemeenteraadslid
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Weer een actieve zomer!
De zomer van 2022 was er eentje zonder corona en coronamaatregelen.  
We konden eindelijk weer ten volle genieten van alle mooie en leuke  
dingen die de zomer met zich meebrengt. En het vrijetijdsaanbod van  
Dilbeek was navenant!

De gemeentelijke diensten boksten een fijn zomeraanbod in elkaar, met voor 
elk wat wils. De Dilbekenaren genoten van zomerspeelplekken, optredens, 
gegidste wandelingen, speelpleinwerking, een gezellig leesterras aan de bib,  
kampen, schatten van vlieg, sportinitiaties, opengestelde erfgoedlocaties, 
enzovoort.  

In de nazomer volgden de opening van het cultuurjaar met een openlucht-
film, openmonumentendag, Schepdaal Feest, de dag van de Dilbekenaar, 
Oosthoek Live, de jogging en als afsluiter de jaarmarkt.

Dilbeek stopt wildgroei appartementen
Na het invoeren van een bouwbelasting en de stedenbouwkundige verordening ‘kwaliteitsvol wonen’, voerde de gemeente het 
woonomgevingsplan in. Dat moet duidelijk maken wat waar gebouwd mag worden en onder welke voorwaarden.

De juiste woning op de juiste plaats

Met het woonomgevingsplan wil het gemeentebestuur ervoor 
zorgen dat we de juiste woning op de juiste plaats bouwen. 
Want elke woonomgeving heeft haar eigen identiteit. Wonen  
in stads- of dorpskernen is anders dan wonen in landelijke  
gebieden. Terwijl de ene woonomgeving een mix is van  
lintbebouwing en meergezinswoningen, wordt de andere  
gekenmerkt door meer residentiële en open bebouwingen.

Verschillende zones

Binnen het woonomgevingsplan worden zones afgebakend 
waarin een aantal woontypes gedefinieerd worden. Dat gebeurt 
op basis van het karakter van de omgeving, de nabijheid van 

voorzieningen en verkeersknooppunten, het straatbeeld en de 
historische achtergrond van bepaalde wijken.

Schepen van Wonen Stijn Quaghebeur: “Dankzij het  
woonomgevingsplan hebben we eindelijk een instrument  
om duidelijk te bepalen waar appartementen gebouwd mogen 
worden en vooral waar niet of in beperkte mate. Dat is – gelet 
op de druk op de bouwmarkt – geen overbodige luxe. Het is 
geen bouwstop, maar een bouwshift. We bewaren onze lan-
delijke gebieden en open ruimten en we bouwen enkel nog op 
goed doordachte locaties. Dilbeek is daarmee een van de eerste 
gemeenten die dat in sluitende regelgeving omzet. Daar mogen 
we best fier op zijn.”

In het plan onderscheiden we vier 
types van woongebieden: 

1    gebieden waar enkel eengezinswonin-
gen worden toegelaten;

2    gebieden met eengezinswoningen + 
horizontale en verticale opsplitsing 
van grotere woningen en/of percelen;

3    gebieden met eengezinswoningen + 
kleinere meergezins-woningen tot zes 
wooneenheden;

4    gebieden met eengezinswoningen 
+ meergezinswoningen (zonder 
beperking van het aantal wooneenhe-
den) en met een mogelijkheid tot een 
onderliggende functie (zoals  
winkel, horeca, …).

Meer informatie en een duidelijk filmpje via de QR-code

Dilbeek bruist.  
Dilbeek leeft.  
Dat juichen we als  
gemeentebestuur toe!”

Anneleen Van den Houte
Schepen voor Vrije Tijd

www.n-va.be/dilbeek
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Rode recepten maken rode cijfers

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze 

welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan 

het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

 

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA  

gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro 

netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten. 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld:  

wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die 

handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken 

we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid.  
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van  

een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen. 

Theo Francken
Kamerlid

Katrien Houtmeyers
Kamerlid

Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering 

zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien 

hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie 

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer 

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.

“Zonder de federale overheid 
als kredietwaardige buffer was 

het Waals Gewest bankroet. 
Dat is een trieste balans na 

41 jaar Waalse gewestvorming, 
waarvan er 35 onder de 

verantwoordelijkheid van een 
PS-regeringsleider vielen.” 

De Morgen, 28/05/2022

Harry De Win stapt de Dodentocht voor goed doel
N-VA-gemeenteraadslid Harry De Win en zijn zoon Alexander stonden op vrijdag 
12 augustus aan de startstreep van de Dodentocht. Ze wandelden van Bornem over 
Ruisbroek, Steenhuffel, Opwijk, Opdorp, Puurs en Sint-Amands terug naar Bornem. 
Omwille van de extreme hitte werd de Dodentocht dit jaar beperkt tot 65 kilometer. 

Harry en Alexander koppelden hun inspanning aan een goed doel. Ze lieten zich sponso-
ren. De ingezamelde 4.500 euro schonken ze integraal aan de Mucovereniging. Dat geld 
kwam van zelfstandigen en ondernemers uit Dilbeek en omgeving, maar er waren ook 
heel wat giften van particulieren. N-VA Dilbeek sponsorde voor 150 euro. Ze bedanken 
iedereen die hen gesteund heeft!

Harry en Alexander De Win verzamelden al wandelend 4.500 euro voor de Mucovereniging.  

Erfgoedwandelingen in Dilbeek
Sinds enkele jaren organiseert de gemeente erfgoedwandelingen in de Dilbeekse  
deelgemeenten. Gemeenteraadslid Jan Erkelbout is de gids van dienst. 

Op zondag 3 juli daagden 87 deelnemers op om een 
minder bekend deel van Schepdaal te leren kennen. We 
kennen allemaal de Wijngaardstraat, maar wie weet waar 
die wijngaarden exact lagen? Tot het jaar 1800 waren de 
wijngaarden gesitueerd op de hellingen tussen de  
Geraardsbergsebaan en Sint-Gertrudis-Pede. Wie al eens 
wandelt langs de zuidgerichte hellingen zal snel op het 
idee komen om er opnieuw druivenplanten te stekken. 

Er zijn nog wandelingen op 18/09 (Sint-Martens- 
Bodegem) en 09/10 (Sint-Ulriks-Kapelle).  
Voor meer info: www.dilbeek.be > UiT in Dilbeek.

  Op onze erfgoedwandelingen leert iedereen iets bij. Hoe herken je een échte 
Schepdalenaar? Laat hem spreken over het gehucht ‘Goudveerdegem’ (Gafjergoem).

Mont Ventoux bedwongen!
De reus van de Provence is met een hoogte van bijna 2.000 meter 
dé uitdaging voor menig fietsliefhebber. Ook voor fervent fietser 
en schepen Stijn Quaghebeur. Via Bédoin klom hij langer dan 
twee uur aan een gemiddeld stijgingspercentage van 7,6 procent. 

Schepen Stijn Quaghebeur beklom de Mont Ventoux. Proficiat Stijn!  

N-VA-raadsleden in de kijker

dilbeek@n-va.be
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