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V.U. Willy Segers
Kapelstraat 139
1700 Dilbeek

Welkom op
onze activiteiten
NIEUWJAARSRECEPTIE
Zondag 5 februari
11 uur – RCI Itterbeek
Op zondag 5 februari verwelkomen wij
u graag om 11 uur op de
Nieuwjaarsdrink in het
Recreatiecentrum in Itterbeek.
We klinken er op de
vriendschap en het geluk voor het
nieuwe jaar. De gasttoespraak wordt
gebracht door Vlaanderens Eerste
Burger, Jan Peumans.
Uiteraard krijgt u tussendoor ook nog
meer nieuws over de gemeenteraadscampagne 2012. Iedereen welkom!

nnn
JAARLIJKS EETFESTIJN
Het bestuur van N-VA Dilbeek,
Vlaams volksvertegenwoordigerschepen Willy Segers,
gemeenteraadslid Stijn Quaghebeur
en OCMW-raadslid Nic Massagé,
nodigen u van harte uit op hun
JAARLIJKS EETFESTIJN
op zaterdag 10 maart (18 tot 22 uur)
en zondag 11 maart (11.30 tot 15 uur)
in Zaal ’t Verloren Hofke,
Kaudenaardestraat
(naast St.-Theresiakerk)
Meer info:
www.n-va.be/dilbeek
Voorzitter: David De Freyne
david.defreyne@n-va.be
Secretaris: Johan Maertens
johan.maertens@n-va.be

Dilbeek

2012 wordt ook belangrijk voor Dilbeek
In naam van onze N-VA-afdeling wens ik jullie allen van
harte een gelukkig 2012 toe. Wij
hopen dat al jullie wensen in vervulling mogen gaan dit jaar.
Voor N-VA Dilbeek is 2012 alvast
het jaar van de waarheid: een jaar
van bevestiging en van de toekomst. Vorige zomer beslisten we
met een eigen N-VA-lijst deel te
nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2012. Jullie
raden wellicht zelf wat onze
wensen zijn voor 2012.
WIJ LUISTEREN NAAR UW STEM
Achter de schermen wordt alles in gereedheid gebracht voor deze belangrijke verkiezingen. Voor wat ons beleidsprogramma betreft wensen wij echter vooraf een beroep te doen op jullie medewerking. Diverse thema’s zullen de komende maanden
worden aangesneden. Bij de N-VA luisteren we immers graag naar elke stem!
Het thema Verkeer en Mobiliteit lijkt bij vele bevragingen voor Dilbeek prioritair te zijn.
We pikken hier dan ook als eerste op in. Onze webstek www.veiligverkeerdilbeek.be
is sinds 1 december actief, met als doel jullie mee te laten bepalen welke onveilige verkeerssituaties in Dilbeek moeten worden aangepakt. Je kan er zelf onveilige situaties
aanbrengen of stemmen voor reeds gepubliceerde problemen.
In de loop van februari wordt deze webstek gesloten en verwerken we de belangrijkste prioriteiten met onze eigen beleidsvisie inzake verkeersveiligheid en mobiliteit.
GEEF INHOUD AAN JE GEMEENTE
Vervolgens zullen we ook andere thema's aanpakken. Voor de
N-VA is inspraak van de burgers belangrijk. Wat ons betreft
moeten zij meer verantwoordelijkheid krijgen. Burgers geven
inhoud aan onze gemeente. Misschien is uw idee wel iets waar
zoveel anderen ook al over nagedacht hebben?
David De Freyne
Voorzitter N-VA Dilbeek

Tarieven recycleerbaar afval
gehalveerd
Op voorstel van schepen voor Openbare Reinheid Willy Segers (N-VA) werd na een
evaluatie van het vernieuwde recyclagepark in Bijgaarden beslist om het tarief voor
recycleerbaar afval te halveren van 0,10 euro naar 0,05 euro. Alle andere tarieven blijven
behouden.
Uit tellingen bleek dat tegenover voorgaande jaren één derde minder recycleerbaar
afval werd aangeboden. Ook het aantal bezoekers vertoonde in de loop van het jaar een
dalende trend. Daardoor vallen ook de inkomsten lager uit dan geraamd.
“We vrezen dat de hogere tarieven die bij de vernieuwing van het park van toepassing
waren waren mensen tot sluikstorten en afvaltoerisme hebben aangezet. Dat is uiteraard
niet de bedoeling van ons afvalbeleid, dus moesten we bijsturen”, aldus Willy Segers.

N-VA-Schepen
Willy Segers

Met de nieuwe tarieven volgens het ‘vervuiler-betaalt-principe’ hoopt de gemeente een kostendekkingsgraad van ongeveer 30 % te realiseren. Wat nog steeds betekent dat de gemeente zelf die andere 70 % bijlegt. Gezien de ruime afvalkosten in het totale gemeentelijke budget is dit een noodzakelijke maatregel.
“Met deze tariefaanpassing hopen we de Dilbekenaar opnieuw de weg naar het recyclagepark te leren kennen.
Bovendien is het ook zinvol nog even in herinnering te brengen dat heel wat afvalsoorten er gratis af te leveren zijn.
Veel mensen blijken dit te vergeten of niet eens te weten. Ik raad iedereen dus aan de afvalkalender 2012 eens goed
te raadplegen”, besluit Willy.

N-VA verzet zicht tegen belasting op bouwen en verbouwen
Tijdens de laatste commissie Persoonsgebonden
Materies kregen de raadsleden plots een voorstel
bezorgd om een belasting in te voeren op het bouwen
en verbouwen van woningen. De N-VA schoot het
voorstel af.
De burgemeester beweert steeds graag dat onze gemeente financieel gezond is en dat ‘we zelfs geld over
hebben’. Waarom dan een nieuwe belasting?
En waarom deze heffen op een activiteit die in Dilbeek
wegens de hoge grondprijzen al buitensporig duur is?
Wil men de (jonge) Dilbekenaar dan echt het recht ontnemen om in eigen gemeente te (blijven) wonen?

In ieder geval heeft de N-VA-fractie niet geaarzeld dit
voorstel onmiddellijk naar de prullenmand te verwijzen.
Het werd alsnog op de agenda gezet van de gemeenteraad van december, maar wijselijk weer afgevoerd.
Blijven wonen in Dilbeek zou gestimuleerd moeten worden, niet afgeschrikt met pestbelastingen.

Stijn Quaghebeur,
N-VA-gemeenteraadslid

Intercommunale Haviland moet ook politiek afslanken!
De intercommunale Haviland zit in slechte papieren
met als gevolg dat het schip bijna op zinken staat. Er
wordt dan ook gegoocheld met afdankingen en reorganisaties. De oorzaak is volgens de N-VA een slecht beheer
en de jarenlange politisering van het beleid door de drie
traditionele partijen. De N-VA pleit dan ook voor minder
politieke vertegenwoordiging.

De intercommunale Haviland deed de voorbije maanden
nog vergeefse pogingen tot hervorming. Zo trachtte men de
eigen afvalactiviteiten af te stoten en de gemeenten tot toetreding te dwingen in een nieuw op te richten intercommunale voor Halle-Vilvoorde. Ook het Dilbeekse schepencollege en onze bevoegde schepen Willy Segers verzette zich
hiertegen. Op de valreep ging dit hele initiatief niet door.

Ook in de gemeenteraad van Dilbeek werd door sommigen
al vaker met scherp geschoten op het beleid bij Haviland.
Men ging hier wel nogal makkelijk voorbij aan de eigen verantwoordelijkheid. Ook Dilbeek heeft immers een politieke
afgevaardigde in de raad van bestuur.

De N-VA pleit voor een dringende afbouw van de politieke
vertegenwoordiging: van 55 naar 9 in de raad van bestuur
en van 11 naar 3 in het directiecomité.
De politiek moet dus ook op zichzelf durven besparen en
overbodige mandaten afschaffen.

Versterking flankerend beleid in Vlaamse Rand
Half december legde minister Bourgeois (N-VA)
niet minder dan 63 maatregelen voor ter versterking
van het eigen karakter van de Vlaamse Rand. Het doel
van dit flankerend beleid is om op diverse domeinen
de negatieve druk van de grootstad op de Vlaamse
Rand te milderen en het Nederlandstalige karakter
ervan te ondersteunen. Met onder meer de nakende bevolkingsexplosie in Brussel voor ogen, zal dat meer dan
nodig zijn!
En hoe wapent Dilbeek zich op deze gigantische uitdaging? Schepen voor Vlaams Beleid, Willy Segers (N-VA)
bereidde voor Dilbeek de oprichting van een gemeentelijke adviesraad Vlaams Beleid voor. Met als doel om in
de toekomst alle betrokken beleidsdomeinen zoals onderwijs, middenstand, sport, jeugd, verenigingsleven, …
gestructureerd en efficiënter te laten samenwerken.
AFGEKEURD DOOR OPPOSITIE .. ÉN MEERDERHEID
In de gemeenteraadscommissie van december werd dit
voorstel echter afgekeurd door alle andere partijen van
meerderheid (Open Vld én CD&V) en oppositie (Vlaams
Belang, Groen-sp.a en UF). Begrijpe wie kan!

We schetsen alvast één uitdaging: de onderwijscijfers van
2010-2011. Het Dilbeekse basisonderwijs telde in alle netten een totaal van 3 926 leerlingen. Bij 1 028 daarvan is
het Nederlands niet de thuistaal (26,18 %) en wonen 565
onder hen in Brussel (14,4 %). Voor het secundair onderwijs gaat het in totaal om 2 209 leerlingen. Bij 555 onder
hen (25,12 %) is het Nederlands niet de thuistaal en 442
wonen woont in Brussel (20 %).
1 583 NIET-NEDERLANDSTALIGE STUDENTEN
Op de totale Dilbeekse schoolbevolking van 6 135 leerlingen is voor 1 583 onder hen niet het Nederlands de
thuistaal (26 %!) Bovendien worden de Dilbeekse scholen
nu reeds bevolkt met 1 007 leerlingen (16 %) uit Brussel.
Met de demografische explosie in zicht zullen die aantallen dus niet verminderen! Maar blijkbaar ziet niemand
hier graten in?
De N-VA is dus de enige partij die deze negatieve evolutie als een uitdaging ziet!

Politiezones samenvoegen: de grootste is niet de beste
Momenteel loopt de discussie rond het fusioneren van de politiezone Dilbeek met die van
Halle, Beersel en Leeuw. De N-VA is voorstander van een fusie met een stevige partner maar
wil geen te grote zones.
Dat kan voor praktische problemen zorgen: onvoldoende terreinkennis bij het personeel over
een te groot gebied, te lange interventietijden, een moeilijkere besluitvorming, ...
Voor de N-VA is de grootste zone dus niet noodzakelijk de beste. Zonder vooruit te willen
lopen op de aangekondigde studie rond een fusie met 4, lijkt voor de N-VA een beperktere
zone samen met PZ Sint-Pieters-Leeuw de meest logische keuze om niet te vervallen in de
geschetste nadelen. Beide gemeenten zijn zowel demografisch als geografisch het best op elkaar afgestemd.

Als het maar Groen en Vlaams is …
Op 6 november vond ‘Pasar Boomt’ plaats. Een actiedag
waarop in heel Vlaanderen 15 000 bomen werden geplant.
Zo ook in Dilbeek, waar een 50-tal wandelaars in samenwerking met de Milieu- en Groendienst in de omgeving
van de Broekvallei 700 bomen en struiken aanplantten.

Schepen voor Toerisme en Vlaams Beleid Willy Segers
wandelde mee en mocht het welkombord bevestigen.
Een groene buffer aan de grens met Anderlecht als je Dilbeek
binnenkomt: zo gaan Groen èn Vlaams hand in hand!

VLAANDEREN BESPAART ÉN INVESTEERT
De personeelsbudgetten van de
Vlaamse overheid daalden de
voorbije twee jaar met 5 procent.
We hebben ook drastisch
bespaard op de werkingsmiddelen.
Tegen 2014 zullen er bovendien
1 400 ambtenaren op de
verschillende Vlaamse
departementen
niet stelselmatig
vervangen worden.
Een besparing van
50 miljoen euro
per jaar!

Als enige overheid in dit land
heeft Vlaanderen een begroting
in evenwicht. Vlaanderen heeft
de voorbije twee jaar al twee
miljard euro bespaard.
De Vlaamse Regering zal ook
de volgende jaren een begroting in
evenwicht voorleggen.
Als er geleidelijk aan toch
wat budgettaire ruimte
komt, investeren we dat
zoals Europa vraagt:
in onze economie
(O&O, infrastructuur,
werk …) en in sociaal
beleid (kinderopvang,
wachtlijsten
gehandicapten,
kindpremie …).

Geert Bourgeois,
Viceministerpresident van de
Vlaamse regering

Philippe Muyters,
Vlaams minister van
Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke
Ordening en Sport

ELIO DI RUPO EN DE ZES ONDERHANDELENDE PARTIJEN
BEREIKTEN EEN BEGROTINGSAKKOORD DAT BIJZONDER NEFAST IS:
1.De begroting bestaat voor tweederde uit belastingverhogingen, zowel voor burgers als bedrijven: daarmee
zijn we het enige land in Europa dat meer uit
belastingen haalt dan uit besparingen. België wordt nu
deﬁnitief Europees kampioen belasting heffen.

Bart De Wever,
nationaal
voorzitter N-VA

2.De begroting is fundamenteel onrechtvaardig voor de Vlamingen, want zij betalen de grote meerderheid van de belastingen in dit
land. Het is duidelijk wie de factuur van de regering-Di Rupo zal betalen: de Vlaamse middenklasse.
3.Op het vlak van de sociaal-economische hervormingen worden alleen maar enkele kleine stapjes gezet, terwijl alle andere landen
om ons heen reuzensprongen aan het zetten zijn. De belangrijkste stappen in die hervormingen worden uitgesteld tot 2016.

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.
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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.

NAAM EN VOORNAAM:
STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

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