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Aftellen
Een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 liggen nog niet
al te veel mensen daarvan wakker. Behalve dan zij die betrokken zijn
bij het bestuur van de gemeente. Dat kan ook niet anders. Als partij
moet je een lijst samenstellen van sociale geëngageerde mensen die
het beste van zichzelf geven om van Dilbeek de volgende zes jaar een
nog betere plaats te maken om te wonen, leven en werken.
N-VA Dilbeek betrekt daar graag iedereen bij die zich ook betrokken voelt. Op vrijdag
15 december trappen we onze campagne officieel op gang. We lichten de aandachtspunten van ons programma toe en stellen al enkele kandidaten voor met wie we dat
programma willen uitvoeren.

 Aftrap campagne
15 december
vanaf 20 uur
De.Zaal
D’Arconiastraat 22-24
Gastspreker: minister Ben Weyts

Vul ook zeker de enquête in die u vindt in dit huis-aan-huisblad. Wij zijn benieuwd
naar uw mening.
Onze huidige N-VA-ploeg zit ook niet stil. Schepen Stijn Quaghebeur onderhandelde samen met andere Vlaamse randgemeenten over een exit uit de Brusselse watermaatschappij en
een toetreding tot de Vlaamse Watergroep. Zo kunnen we
besparen op onze gezamenlijke
waterfactuur. Mooi werk! Verder
Luc Vanlee
in dit huis-aan-huisblad leest u
voorzitter N-VA Dilbeek
meer details.

N-VA laat Groot-Bijgaarden niet in de steek
Onze deelgemeente Groot-Bijgaarden staat sterk onder druk van de grootstad Brussel. De goede bereikbaarheid en vlotte verbindingen met Brussel via het openbaar vervoer zijn hier niet vreemd aan.
Tijdens de inspraakmomenten voor het nieuwe mobiliteitsplan
kwam een noodkreet van de Bijgaardse bevolking: het vele
verkeer maakt de gemeente langzamerhand onleefbaar. Daarom
wordt in het nieuwe mobiliteitsplan voorgesteld om - zoals voor
Dilbeek - een masterplan op te stellen.
Een grondige denkoefening en visie voor Bijgaarden. Wat met
het vele verkeer? Wat met de parkeerdruk, het plein dat na
amper tien jaar in slechte staat is, de verloederde stationsomgeving ...?
N-VA-schepen Stijn Quaghebeur stelde dan ook voor om geld
vrij te maken voor een toekomstplan voor Groot-Bijgaarden om
de gemeente Vlaams en leefbaar te houden. De oppositie vond
dit echter, met steun van de Franstaligen van UF “niet nodig,
zinloos, geldverspilling”. Het budget werd geschrapt.

We vinden het jammer dat de grootste oppositiepartij Groot-Bijgaarden enkel belangrijk vindt voor de stemmen, maar wanneer
het op daden aankomt, verstek geeft.
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N-VA zorgt voor lagere waterfactuur
Wist u al dat u de hoogste waterfactuur in heel Vlaanderen heeft?
Die krijgt u van intercommunale IWVB. Dat kon N-VA Dilbeek
niet langer dulden. Samen met N-VA-burgemeester Luc Deconinck van Sint-Pieters-Leeuw, zette schepen Stijn Quaghebeur
zijn tanden in het dossier. Dankzij hun inzet stapten de Vlaamse
randgemeenten onlangs uit Vivaqua.
De Brusselse politici waren niet van
plan de Vlaamse gemeenten te laten
gaan, maar met steun van het Vlaams
Parlement kwam alles in een stroomversnelling. De uittreding maakt
ook de ontbinding van het onnodige
IWVB mogelijk vanaf 1 januari 2018.

Op zoek naar nieuwe
watermaatschappij
Na een uitgebreide marktbevraging
bleek watermaatschappij De Watergroep de meest voordelige. De
Watergroep (geen intercommunale)
is de grootste watermaatschappij van
Vlaanderen. De maatschappij bedient
3 miljoen klanten en beheert een net

van 33 000 km.

Wat met de waterprijs?
De Dilbekenaars zullen samen
1,5 miljoen euro minder betalen aan
water. En de eigenlijke waterprijs daalt
met zeven procent ten opzichte van
vandaag. Bovendien worden alle
investeringen in waterleidingen nu
gedragen door de watermaatschappij
zelf.
In ruil neemt De Watergroep het
waternet over. Dilbeek houdt aan deze
operatie meer dan 6,5 miljoen euro
over, een bedrag dat geïnvesteerd kan
worden in onze gemeente.

“De N-VA bereikte wat
niemand voor mogelijk
achtte. We kunnen uit de
Brusselse intercommunale
stappen, zorgen voor een
lagere waterprijs en hebben extra middelen om te
investeren. De Kracht van
Verandering in de praktijk.”
Schepen Stijn Quaghebeur

Grote investeringen in aantocht in Groot-Bijgaarden en Dilbeek
De werken in het kader van het masterplan voor de Dilbeekse kern starten rond de jaarwisseling. De aannemer is
aangeduid en treft de nodige voorbereidingen. Voor de Bronstraat en de Lambrechtslaan kunnen we overgaan tot
aanbesteding.
Ook in Groot-Bijgaarden staan er heel wat wegenwerken op stapel. Na investeringen in onder meer de Gossetlaan, de Jozef
Mertensstraat, de Kloostermuur en de Placestraat starten we volgend jaar met werken aan de Dansaertlaan, de grote parking
aan de Bosstraat en het tweede deel van de Jozef Mertensstraat. Investeringen van meer dan 5 miljoen euro. Ook in de Elzenstraat, Hoogveld en Molenberg plannen we een heraanleg met volledig nieuw wegdek, fietspaden en voetpaden waar mogelijk.
We werken deze plannen verder af en hopen er in 2019 aan te kunnen beginnen.

N-VA Dilbeek blikt terug op een geslaagde zomer

 ijdens de 11 juliviering
T
deelden onze bestuursleden gele petjes uit.

dilbeek@n-va.be
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Wijk-, straat- en buurtfeesten

Positieve dam tegen verstedelijking en sociale anonimiteit
De voorbije maanden was er weer heel wat animatie en gezelligheid in vele Dilbeekse wijken en buurten. Zo’n
twintig wijken namen deel aan het jaarlijkse evenement Ontmoet Elkaar Op De Trottoir. Ze konden rekenen
op logistieke en financiële steun van de gemeente en op gedeelde animatie. Alweer een voltreffer, zo bleek.
Daarnaast viel er ook heel wat te beleven bij verschillende straaten buurtfeesten, wijk- en burenbarbecues, die via de buurtsubsidie ook konden genieten van de logistieke medewerking of een
financieel ruggensteuntje van de gemeente.
Zo zien we het graag: het gemeentebestuur zette deze bestuursperiode immers extra in op de steun aan dit soort initiatieven.
Samen met enthousiaste trekkers in Dilbeekse wijken en buurten
versterken we de samenhorigheid. Tegelijk gooien we een posi-

tieve dam op tegen verstedelijking, sociale anonimiteit en
verzuring.
En dat is niet overbodig in een
grote gemeente als de onze.
Proficiat aan allen die daartoe
hebben bijgedragen.

 illy Segers, burgemeester,
W
eveneens bevoegd voor
Wijkwerking

Tochten door het Pajottenland
met ‘De Blik op Bruegel’
2019 wordt het Bruegeljaar, een kennismaking met Pieter Bruegel de
Oude. Van de 4,5 miljoen euro die Vlaams minister van Toerisme
Ben Weyts uittrekt voor de Vlaamse Meesters, gaat er 766 387 euro
naar het Dilbeekse project.
“Heel veel is er van Bruegel niet geweten, maar we weten wel dat hij zijn
landschapsschilderijen maakte met de
indrukken die hij opdeed tijdens zijn
wandelingen door het Pajottenland”,
zegt schepen van Toerisme Anneleen
Van den Houte.
“Dat maakt Bruegel zo uniek, want in
zijn tijd werd dat niet gedaan. Hij puzzelde verschillende indrukken bij elkaar
tot één landschap.”

Dankzij het project ‘De blik op Bruegel’, kan iedereen zich even kunstenaar
wanen. Fiets- en wandeltochten nemen
de bezoekers mee doorheen de streek.
Onderweg vinden ze enkele van de puzzelstukjes die Bruegel gebruikte, zoals
de Sint-Annakapel en de Pedemolen.
“Maar de bezoekers maken langsheen
het parcours ook kennis met hedendaagse kunst.” Het is nog even wachten,
maar wij kijken alvast uit naar de start
van het project.

“Dankzij dit project kan
iedereen zich even Bruegel
wanen.”
Anneleen Van den Houte,
schepen van Toerisme

 e N-VA was present op alweer een
D
geslaagd jaarmarktweekend in Schepdaal
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Hoe zou u zelf uw gemeente besturen? Wat kan er beter? Wat moét er veranderen? Inspraak is voor de N-VA geen loos begrip. U
kan écht wel mee het beleid in uw gemeente bepalen. Vul dan ook nu deze enquête in. Want uw mening telt.
Uw ideeën zijn belangrijk. Dilbeek is ook van u.
U kan deze enquête anoniem invullen. Wil u meer weten over N-VA Dilbeek noteer dan uw contactgegevens. (U maakt dan meteen ook kans op een
mooie prijs!)

Wonen
→ Ik woon graag in Dilbeek.
→ Dilbeek heeft een groen en duurzaam karakter.
→ Ik voel me veilig.
→ Ik ben tevreden over de verkeersinfrastructuur.
→ Ik ben tevreden over het aanbod kinderopvang.

Dienstverlening
→ De administratie heeft ruime openingsuren.
→ De administratie antwoordt snel op vragen.
→ De administratie is klantvriendelijk.
→ Gemeentelijke gebouwen zijn rolstoelvriendelijk.

U kan
enquête
ook online
op www.n-va.be/dilbeek
U kan
dezedeze
enquête
ook online
invulleninvullen
op www.n-va.be/dilbeek
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Jeugd en vrije tijd
→ Er zijn voldoende ontmoetingsplaatsen.
→ Er zijn voldoende sport- en jeugdkampen.
→ Er zijn voldoende speelterreinen.
→ Er zijn voldoende lokalen voor verenigingsleven.
→ Het verenigingsleven is uitgebreid en divers.

Cultureel aanbod
→ De bibliotheek heeft een divers aanbod.
→ Er zijn voldoende toneel- en dansopvoeringen.
→ Er zijn voldoende tentoonstellingen.
→ Er zijn voldoende jaarmarkten en kermissen.
→ Er zijn voldoende sportfaciliteiten.

Algemeen
→ Dilbeek biedt kansen voor ondernemen.
→ In Dilbeek kan ik opgroeien en oud worden.
→ Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn.
→ Er is altijd wel wat te beleven in Dilbeek.
→ In Dilbeek is het net en aangenaam.

U bent voor één dag burgemeester. Wat zou u meteen aanpakken of veranderen?

- Kapelstraat 139, Dilbeek
- Kerkberg 1, Sint-Martens-Bodegem
- Maalbeekstraat 5, Dilbeek
- Bullenbergstraat 73a, Schepdaal

U kan deze enquête ook online invullen op www.n-va.be/dilbeek

“Wilt u een welvarend, solidair
en veilig Vlaanderen? Omarmt
u de Vlaamse identiteit?
En wilt u een zelfstandig
Vlaanderen? Versterk dan
onze rangen. Want de beste
garantie voor Vlaanderen is
de N-VA.”
Bart De Wever, N-VA-voorzitter

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen.
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

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 levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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