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V.U. Willy Segers
Kapelstraat 139
1700 Dilbeek

Op 6 maanden van verandering?
Eetfeest 2012
Op 10 en 11 maart hielden we ons
jaarlijks eetfeest in zaal
Verloren Hofke. Prima sfeer, prima
opkomst en lekkere gerechten!
Hartelijk dank alvast aan alle
bezoekers. De hoofdprijs van de
tombola werd gewonnen door
Ludo Auwerijckx uit Schepdaal:
proficiat!

Bij het lezen van dit nummer zitten we op amper zes maanden van de
gemeenteraadsverkiezingen. Hoewel het lang ongemeen stil bleef, begint het
hier en daar op het politieke front dan toch te bewegen.
De N-VA gaf in maart alvast het startschot door de komende verkiezingen ‘in het
teken van de verandering’ te stellen. En dat doen we dus ook in Dilbeek. Na onze
beleidsdeelname van de voorbije zes jaar, durven we onze ambities bijstellen.
Ondanks onze beperkte machtsfactor in de meerderheid heeft de N-VA niet ontgoocheld in de beleidsdomeinen die haar werden toevertrouwd, wel integendeel. Waarmee we tegelijk de foute beeldvorming van onhandelbare en onbetrouwbare
karakteriëlen kunnen ontkrachten.
DAADKRACHTIG
Met de blik vooruit willen we daadkrachtig vormgeven aan de verandering die
Dilbeek verdient. We zijn ervan overtuigd dat het nieuwe Dilbeek enkel kan gerealiseerd worden met een sterkere N-VA in het beleid. Zo niet verzandt de gemeente
opnieuw in de gekende, traditionele aanpak die ook de voorbije vijftien jaar kenmerkten.

Het was soms
drummen voor
een plaatsje…

Tafelmeester
Henk

Kassier
Jempi

De uitdaging voor de Dilbeekse kiezer is nog nooit zo helder geweest. Die handschoen neemt de N-VA Dilbeek dan ook zeer graag op.
DIALOOG
Wij hebben ons in alle stilte klaargestoomd
voor deze belangrijke verkiezingen. Het
resultaat zal terug te vinden zijn in ons
programma. Ook onze lijstvorming is grotendeels achter de rug. Vanaf mei gaan we
dan ook met jullie in dialoog, zodat snel duidelijk kan worden waar wij met Dilbeek
heen willen. Onze plannen zullen alleszins
gebaseerd zijn op creativiteit, ambitie en
efficiëntie. Logisch: dat zijn ook de enige
bouwstenen die verandering kunnen garanderen.
Wij rekenen hiertoe dan ook massaal op
jullie steun!

Willy Segers
Lijsttrekker N-VA Dilbeek

N-VA Dilbeek in de lokale pers
In de Dilbeekse Burgerkrant trok de Open Vldfractieleider frontaal ten aanval tegen het Vlaamse
beleid van onze N-VA-schepen. Te gek voor woorden.
Als één partij de voorbije zes jaar het meest de handrem had opstaan als het om Vlaamse accenten ging, dan
was het wel de Open Vld. Misschien dus best eerst in
eigen collegerangen overleggen vooraleer op de pianist
te schieten?
Grotesk is de bewering “dat er zelfs geen beleidsplan is”.
Het bewuste plan werd reeds in oktober 2007 opgesteld
in aanwezigheid van talrijke afgevaardigden van verenigingen, partijen en belangengroepen. Wie zijn kat
stuurde? Juist: Open Vld.
Bovendien leert interne analyse van onze eigen beleids-

plannen dat meer dan 75 % van de actiepunten Vlaams
Beleid werd gerealiseerd. Ook hier één keer raden waar
de rest bleef haperen? Zoals nog zeer recent toen men
niet direct inging op de terechte vraag van onze schepen
om het beleidsdomein Vlaamse Aangelegenheden een
plaats te geven op de gemeentelijke webstek.
Later volgde – enkel via de pers - de oproep van een niet
nader gekende werkgroep ‘die de N-VA, Vlaams Belang
en onafhankelijken tot Vlaamse samenwerking wou drijven’. Laat ons hierin zeer duidelijk zijn: in juni 2011 besliste N-VA Dilbeek resoluut om onafhankelijk naar de
verkiezingen te stappen. Dat blijft. Er zijn geen nieuwe
argumenten om daarvan af te wijken. Bovendien lijkt
deze oproep ook eerder een wanhoopspoging van hen
die niet meer in eigen slaagkansen geloven.

Een Hart voor Dilbeek
Op Valentijnsdag 14 februari deelde N-VA Dilbeek aan
de stations van Dilbeek en Bodegem en op de wekelijkse
markt chocoladen hartjes uit. Met het opschrift ‘Een hart
voor Dilbeek’ startte N-VA Dilbeek officieel haar campagne 2012. Waarmee ze open en rechtuit de harten wil
veroveren van iedere Dilbekenaar. En niet ten onrechte.
Om door te wegen op het totale beleid van onze gemeente, streven we vanaf oktober 2012 naar een grotere

N-VA-vertegenwoordiging. Want er is
nog voldoende werk aan de winkel!
Van ganser harte wensen wij Dilbeek
en haar inwoners alvast een dynamisch, creatief en efficiënt bestuur toe!
Geen betere dag om dat aan de Dilbekenaar te tonen dan
op Valentijnsdag. Het werd wederzijds in dank afgenomen!

www.veiligverkeerdilbeek.be: een succes!
Veilig verkeer in Dilbeek? De N-VA wil er werk van maken. Sinds begin december kan u zelf verkeersonveilige situaties aankaarten op de webstek www.veiligverkeerdilbeek.be en/of stemmen
op reeds gemelde onveilige situaties. Dit gebeurde intussen reeds massaal: 54 concrete situaties
werden reeds aangebracht en er werden al meer dan 1 200 stemmen uitgebracht.
De N-VA zal de resultaten bundelen in een ‘witboek’ veilig verkeer waarin per situatie onze mening en concrete oplossing voor de gemelde situatie zal voorgesteld worden. Intussen blijft de webstek nog een tijdje beschikbaar. Uw mening geven en stemmen kan dus nog steeds!

Fietspaden in Dilbeek
Onlangs liet minister van Mobiliteit Crevits weten dat er
dit jaar meer dan 200 kilometer fietspad is bijgekomen in
Vlaanderen. Vlaams-Brabant bengelt echter achteraan in
het peloton en vooral in Dilbeek is het triestig gesteld met
de fietspaden.
ONAANVAARDBAAR
Het is al sinds 2006 geleden dat er nog één centimeter
fietspad is aangelegd. Dit ondanks herhaaldelijk aan-

dringen van N-VA-raadslid
Stijn Quaghebeur én het feit dat
het budget beschikbaar is. Als u
dan ook weet dat gemeenten slechts 20 procent van
de totale kostprijs moeten dekken (maar wel het initiatief moeten nemen), is dit ronduit onaanvaardbaar.
De N-VA vindt dat de aanleg van fietspaden een van de
grootste prioriteiten zijn de komende bestuursperiode.

In memoriam: Hugo De Henau
Op tweede Kerstdag
droegen we Hugo De
Henau ten grave. Hugo
werd 72 jaar. Hij was jarenlang bestuurslid van
N-VA Dilbeek. Opnieuw verliest N-VA Dilbeek een
rechtlijnig en consequent Vlaming, een strijdmakker,
een levensvriend.
Na zijn huwelijk met Lieve kwam Hugo in Dilbeek terecht. Al snel nam hij er deel aan het ruimere verenigingsleven: Davidsfonds, de oudervereniging van de RC
Basisschool, het wijkwerk Groen Treeske en wijkraad De
Koepel, de volksdansgroep Pippezijpe, de parochie en
het koor, de kerkfabriek, …

Rode Kruis Vlaanderen. Tal van boeken gingen door zijn
handen bij de Zorgbibliotheek, die zieken het nodige verzet en afleiding gaf.
Als bewuste Vlaming was Hugo fier op zijn volk, afkomst, taal en cultuur. Tot voor kort nam hij ook steevast
deel aan de 100 km van de Gordel. Zijn ‘jaarlijkse inspanning’ voor het behoud van het Vlaamse karakter van
onze regio.
Hugo, wij bewaren aan jou tal van dankbare herinneringen. Rust in vrede, trouwe makker: jij hebt je strijd gestreden. Wij bouwen voort aan wijk, gemeente en
Vlaanderen zoals jij dat ook altijd voor ogen hield!

Professioneel was hij actief als hoofdbibliothecaris bij het

Willy

Nieuwe lokalen Chiro Bodegem en scouts Paloke
De werken aan de chirolokalen van Bodegem zijn bijna voltooid. Binnenkort neemt de Bodegemse Chirojeugd haar intrek in de nieuwbouw. De oude containerlokalen, die jaren geleden tweedehands werden
aangekocht, waren tot op de draad versleten en waterinsijpeling was er
dagelijkse kost. Een nieuw onderkomen was dus dringend nodig.
En zij zijn echter niet de enigen! Ook de Scouts van Paloke hebben dringend nood aan nieuwe lokalen. De plannen en de aanbesteding voor deze
nieuwbouw werden dan ook op de gemeenteraad van maart goedgekeurd.
De werken kunnen dan ook nog voor
de zomer starten.
N-VA heeft steeds mee de schouders gezet onder beide dossiers. Samen met onze
kartelpartner stonden we paraat op de sleutelmomenten in de raadscommissie
en gemeenteraad, alsook met het voorbereidend dossierwerk van schepen Willy
Segers, bevoegd voor de Jeugd van 2007 tot 2009.
We zijn dan ook blij dat de jeugd van Bodegem en Paloke binnenkort kunnen genieten van een degelijk onderkomen.

Nieuwjaarsdrink met Jan Peumans in foto’s
Voorzitter David De Freyne verwelkomde iedereen met de traditionele nieuwjaarswensen. Maar
in dit verkiezingsjaar mocht zijn ‘Dilbeekse politieke Nieuwjaarsbrief’ uiteraard niet ontbreken. De
talrijke aanwezigen konden het alvast smaken. Evenzeer als de lekkere drankjes en hapjes !
Diane Van Hove praatte de diverse sprekers aan elkaar. De eerste Burger van Vlaanderen,
Jan Peumans, bracht een gesmaakte gasttoespraak. Willy Segers - die week aangeduid als lijsttrekker voor de komende verkiezingen - lichtte tot slot alvast een tipje van de sluier rond
programma en kandidaten.
Onder goedkeurend oog van gemeenteraadslid Stijn Quaghebeur
en Vlaams volksvertegenwoordiger Mark Demesmaeker.

N-VA kiest resoluut voor verandering
Vlamingen vragen een strenger migratiebeleid, een hervorming van justitie en grondige sociaal-economische hervormingen. Maar
we kregen met Di Rupo en met CD&V, sp.a en Open Vld net het omgekeerde. “On n'y touchera pas”, verkondigde Laurette
Onkelinx in naam van de PS. Tegenover dat status quo plaatst de N-VA de kracht van de verandering.
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De verandering begint in UW stad of gemeente
Wie Elio in 2014 weg wil, moet in oktober 2012 op de N-VA stemmen. Want
er zal in de Wetstraat pas echt naar de Dorpsstraat geluisterd worden als men
ook in die Dorpsstraat massaal op de N-VA stemt.
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Lof der gezondheid.
Van apologie tot utopie?
Het nieuwe boek van N-VA-senator dr. Louis Ide
weerlegt enkele hardnekkige mythes in de
gezondheidszorg. Het boek belangt iedereen aan,
want de gezondheidszorg kost u jaarlijks 35 miljard
euro, waarvan u er 10 miljard uit eigen zak betaalt.

‘In enkele jaren tijd werd Louis Ide
een belangrijke stem in het debat
over de gezondheidszorg. Zijn
nieuwste denkoefening, Lof der
gezondheid. Van apologie tot
utopie?, is verplichte lectuur voor
wie zich om de toekomst van de
gezondheidszorg bekommert.’

Meer lezen?
U vindt het boek in de boekhandel (14,50 euro).
Bent u lid van de N-VA? Dan betaalt u slechts
12,50 euro inclusief verzendingskosten als u
rechtstreeks bestelt bij Uitgeverij Pelckmans
(t. 03 660 27 20) of via de website
www.lofdergezondheid.be.

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.

"

Rik van Cauwelaert,
strategisch directeur Knack
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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
n DE HEER

n MEVROUW
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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

