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DILBEEK
Noteer in je agenda

GOED BEGONNEN IS HALF GEWONNEN
Dit voorjaar stond voor onze N-VA-afdeling in het teken van structureren,
organiseren en iedereen op de juiste plaats aan het werk krijgen. Alle mandatarissen hebben zich ingewerkt in de vele gemeentelijke dossiers en stilaan begint dit vruchten af te werpen. Het zal u intussen niet ontgaan zijn dat
verschillende straten worden (her)aangelegd. Ook de nieuwe organisatorische aanpak werd bij het personeel goed onthaald. Verschillende adviesraden en commissies werden opnieuw samengesteld en kunnen nu volop aan
de slag. In het gemeentehuis heeft de N-VA de start alvast niet gemist.

ZONDAG

30
juni

Zomerwandeling
N-VA Dilbeek

2013

V.U.: Johan Maertens - Vrijheidslaan 15 - 1700 Dilbeek - info@n-va.be

We starten om de
lokalen van de Sint-Sebastiaangilde
(ingang tegenover La Motte in de
Lumbeekstraat). Om 17 uur: demonstratie boogschieten, gevolgd
door natje en droogje. Deelnameprijs: 5 euro

De talrijke groep van mandatarissen en leden van gemeentelijke vzw’s moeten
uiteraard door onze partij voldoende ondersteund worden. Door onze snelle
groei kan dit enkel door een nieuwe aanpak. In maart werd een nieuw bestuur
verkozen waar Luc Vanlee tekende voor het ondervoorzitterschap en ikzelf
voor het voorzitterschap. Johan Maertens blijft op post als secretaris en Annie
Scholte vervoegt het dagelijks bestuur als penningmeester. Het was fijn om veel
nieuwe mensen te zien toetreden tot het bestuur dat, samen met alle mandatarissen, bestaat uit een team van 32 mensen.

N-VA Dilbeek is klaar om duidelijk en
kordaat aan politiek te doen.
Het belooft een mooie zomer te worden.
WERKGROEPEN

ZATERDAG

31
augustus
2013

Zomer-BBQ in
JC Castelhof te
St.-MartensBodegem

Graag ontvangen we jullie in dit
heerlijke domein voor een babbel
en hapje. Voor meer info:
zie www.n-va.be/dilbeek of
rechtstreeks bij dilbeek@n-va.be.

www.n-va.be/dilbeek

Om dit geheel zo efficiënt mogelijk te laten werken, werden drie werkgroepen
opgericht. ‘Interne organisatie’ voor het beheer van talrijke opleidingen, infoavonden en activiteiten voor onze leden, mandatarissen en geïnteresseerden.
‘Politieke organisatie’ die alle politieke dossiers van nabij volgt en de standpunten van onze partij in overeenstemming brengt met het beleid in Dilbeek. En
ten slotte de werkgroep ‘communicatie’, omdat we ons
steeds meer bewust zijn van het belang aan volledige en
juiste informatie aan de inwoners van Dilbeek.

DUIDELIJK EN KORDAAT
Nu onze bestuursleden ook hun draai gevonden hebben, is N-VA Dilbeek klaar om samen met onze mandatarissen duidelijk en kordaat aan politiek te doen. Het
belooft alvast een mooie zomer te worden.
DAVID DE FREYNE
Afdelingsvoorzitter

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Gemeentelijke website opgefrist
De gemeentelijke website is meer dan 10 jaar oud en
dringend aan vernieuwing toe. De structuur is verouderd, informatie is moeilijk terug te vinden. “Het
maken van een nieuwe website neemt heel wat tijd in
beslag” zegt Stijn Quaghebeur, bevoegd schepen voor
Communicatie.
“Vooral het opstellen van een duidelijke structuur waar
de burger zijn weg in kan vinden, is geen sinecure.
Daarom werken we samen met andere gemeenten en de
Vlaamse organisatie voor ICT (V-ICT-OR) om een gebruiksvriendelijke structuur op te zetten die van toepassing is voor alle gemeenten.”
Dit voorbereidend werk zal een tijd in beslag nemen. Bovendien moet een elektronisch loket ontwikkeld worden.
Samen met een frisse nieuwe Dilbeekse huisstijl moet dit
alles geïntegreerd worden in de nieuwe website.

“Daarom hebben we besloten om de bestaande website met weinig middelen
nu reeds een opfrisbeurt te geven.
Nieuwsberichten zijn gemakkelijk leesbaar, de navigatie tussen de menu’s is
makkelijker en er is een link gemaakt
met de Dilbeekse facebook en twitterpagina” besluit Quaghebeur.

STIJN QUAGHEBEUR,
schepen van Informatie

Zie ook:
www.dilbeek.be, www.facebook.com/gemeentedilbeek
en twitter.com/gemeentedilbeek.

Nieuw: de Participatiepas Dilbeek
We vinden het erg belangrijk dat
iedereen kan deelnemen aan zoveel
mogelijk vrijetijdsactiviteiten. Ook
voor wie het financieel moeilijker
heeft. Daarom werd recent een
speciale participatiepas in het leven
geroepen, die voor elk lid van een
gezin kan aangevraagd worden via
het welzijnsloket of het OCMW.
Daar wordt dan nagegaan of aan de
inkomensvoorwaarden werd
voldaan.

Wie in aanmerking komt, krijgt onmiddellijk korting bij een reservatie
of inschrijving op vertoon van de participatiepas. De korting geldt zowel
in de bibliotheek, Dilkom, activiteiten
in Westrand, de speelpleinwerking,
maar ook bij het lidgeld van een vereniging of activiteiten die worden georganiseerd door het OCMW en de
gemeente.
Meer en meer zal het logo verschijnen

bij de bekendmaking van activiteiten.
En dat is een goede zaak want zo zullen nog meer mensen samen kunnen
genieten van Bruisend Dilbeek en
wordt ons hier nog
fijner om wonen.
Vrije tijd is immers
geen luxe maar belangrijk voor iedereen!

DIANE VAN HOVE,
schepen voor Cultuur,
Senioren en Tewerkstelling

De nieuwe gemeentelijke adviesraad voor lokale economie
De Middenstandsraad wordt hervormd en uitgebreid tot een gemeentelijke adviesraad Lokale
Economie. Zo kunnen we naast de
bestaande Dilbeekse zelfstandigen en
ondernemers, meer bedrijven en sectoren betrekken.
Deze nieuwe raad adviseert de gemeenteraad, het schepencollege en
de raadscommissies bij alle aangelegenheden die betrekking hebben op
het lokale economisch leven. De raad
kan haar advies uitbrengen op eigen

dilbeek@n-va.be

initiatief of op verzoek van de gemeentelijke overheid.

vertegenwoordigd zijn in deze
nieuwe raad.

Verder speelt de nieuwe adviesraad
een coördinerende of organiserende
rol bij het opzetten van allerlei acties
en initiatieven ter promotie van de lokale economie. De raad zal eveneens
als spreekbuis fungeren ter behartiging van de belangen van alle of individuele handelaars bij nieuwe
gemeentelijke beslissingen of initiatieven. Naast handelaars en ondernemers kunnen ook politieke fracties

We hopen via de adviesraad lokale
economie heel
wat nieuwe initiatieven te kunnen ontplooien
die onze Dilbeekse handelaars en
ondernemers een
FRANK DE DOBBELEER,
duwtje in de rug
schepen van Lokale Economie,
Sport en Toerisme
zullen geven.

Grote werken in de Jozef Mertensstraat en de Molenbergstraat
De werken in de Jozef Mertensstraat (Groot-Bijgaarden)
schieten goed op. De bestaande riool met beperkte diameter wordt vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel
met voldoende capaciteit om het regenwater op te vangen. Dit moet de wateroverlastproblemen in de wijk naar
de geschiedenisboeken verwijzen. Van de gelegenheid
wordt gebruik gemaakt om de hele straat te vernieuwen
en uit te rusten met nieuwe voetpaden en snelheidsremmende elementen.

Ook de werken in de meest beruchte puttenstraat van Dilbeek, de Molenbergstraat, zijn intussen begonnen. Ook
hier worden de rioleringen vernieuwd maar ook de waterleiding en het elektriciteitsnet. Wachtbuizen worden
voorzien aan onbebouwde percelen zodat de straat later
niet terug moeten opgebroken worden. De straat wordt
volledig vernieuwd en tevens komen er snelheidsremmende elementen en fietssuggestiestroken. De werken
moeten tegen het jaareinde gedaan zijn.

N-VA Dilbeek vraagt bijkomend toezicht voor gemeentelijke gebouwen
meentelijke gebouwen voor. Onlangs nog werd de voetbalkantine
van Kapelle Sport opengebroken.
Een zoveelste inbraak, telkens met
weinig buit, maar met aanzienlijke
schade. N-VA Dilbeek vraagt structurele maatregelen en een verscherpt toezicht.
Deze gemeentelijke gebouwen zijn
meestal onbewoond en vaak om budgettaire redenen gekenmerkt door een
gebrek aan degelijke inbraakpreventie.

Politietoezicht

We nemen afscheid …

De laatste maanden kwamen regelmatig inbraken of vandalisme in ge-

Op 26 februari overleed Jan
Vandyck (89), echtgenoot
van Josephina De Ridder en
vader van Frieda, Marleen,
Ilse en Inge. De getuigenissen
tijdens de uitvaartplechtigheid toonden hoe geliefd hij
was bij zijn 10 kleinkinderen
en achterkleindochter als
grootvader en overgrootvader. Jan was een fiere
Vlaams-nationalist, een Leeuwenvlag begeleidde hem
naar zijn laatste rustplaats.
Jan was jarenlang bestuurslid
van de Volksunieafdeling
Dilbeek die hij begin jaren 80
ook leidde als voorzitter. Wij
gedenken hem alleszins als
de stille maar zelfbewuste
medestander die zoveel ver-

www.n-va.be/dilbeek

N-VA Dilbeek stelt dan ook voor om
de inbraakgevoelige gemeentelijke
gebouwen toe te voegen aan de lijst
van het door de lokale politie uitgevoerde vakantietoezicht. Hierdoor
worden zij, net zoals burgerwoningen

diensten had voor de partij
en de Vlaamse Beweging,
zeker ook in de moeilijkere
tijden.
Goede Vlaamse vriend Jan:
jij hebt je strijd gestreden,
bedankt voor alles!
Op 24 en 25 mei overleden
Dirk Quaghebeur (74) en
Annie Proot (69), ouders van
Tine, Grietje en Stijn. Ziekte
en tegenspoed hadden hen
tijdens hun laatste levensjaren zeker niet gespaard.
Maar hun opgewektheid en
optimisme blijven ons allen
bij. Des te meer sloeg het
nieuws van hun overlijden
ons allen met verstomming.
Dirk was sinds de fusie van

waar geen aanwezigheid is, regelmatig bezocht door de politie en
gecontroleerd op onregelmatigheden.

Verdachte personen?
Dat politietoezicht zien we echter als
een tijdelijke maatregel. Het moet de
tijd bieden om duurzame maatregelen te nemen ter bescherming van alle
gemeentelijke accommodatie. Maar
ook de burger kan helpen, door verdachte situaties of personen in de
omgeving van gemeentelijke gebouwen zoals sportaccommodatie,
erfgoed of administratieve centra te
melden aan de lokale politie.
Want alleen samen kunnen we de veiligheid in onze gemeente verhogen.

gemeenten bestuurslid van
de Volksunie en nadien de
N-VA, ook nog bij de laatste
bestuursvernieuwing van
maart jongstleden. In de jaren
80-90 was hij tevens OCMWraadslid. Annie was de sympathieke en altijd goedlachse
bibliothecaris in Bodegem en
de Wolfsput. Haar enthousiasme was aanstekelijk: hoeveel kinderen heeft zij op
haar manier niet de leerzame
weg naar het boek doen vinden?
Ze zijn veel te vroeg heengegaan. Er was nog zoveel te
doen en te genieten met de
kinderen en kleinkinderen.
Ook hun politieke betrokkenheid en trouw aan het

Vlaams-nationalisme droegen zij hoog in het vaandel.
Het stopt nu allemaal plots,
maar het is ongetwijfeld niet
voor niets geweest.
Als twee sierlijke, door iedereen geliefde, zwanen gleden
ze in alle stilte weg uit ons
leven. Maar nooit uit onze
eeuwige en dankbare herinnering … Dirk en Annie:
vaart wel, bedankt voor alles!

N-VA IS DE STILSTAND MEER DAN BEU

“Confederalisme is dé sleutel voor een beter beleid”
Ben Weyts

Meer dan terecht.
Want u wil dat het vooruitgaat.
U wil een beter beleid:
minder belastingen, de pensioenen hervormen,
werken lonend maken, een betaalbare
gezondheidszorg, ondernemen stimuleren ...

© Anne Deknock

De Vlamingen zijn het fatalisme van
de regering-Di Rupo beu.

• N-VA-ondervoorzitter en
volksvertegenwoordiger
• 43 jaar, woont in Beersel
• studeerde politieke
wetenschappen in Gent
• gehuwd met Marijke,
papa van Floor en Gust

Dat zijn de paden die we moeten
bewandelen om te groeien! Maar helaas:
dat zijn de paden die de federale
regering blokkeert.

HET KAN ANDERS

Ben Weyts:

De N-VA gelooft dat het anders kan. De N-VA wil
niet ‘splitsen om te splitsen’. Maar we moeten wel
dringend een nieuwe weg inslaan.

“Confederalisme
is de enige weg die
naar verandering leidt.”

Want op het Belgische niveau lukt het al lang niet meer. Het is tijd dat Vlamingen en Franstaligen zelf,
op eigen kracht, hun toekomst uitstippelen. En dat ze samen bekijken wat ze nog samen willen doen.

WE MOETEN VOORUIT

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.

Ben Weyts, ondervoorzitter van de N-VA: “De N-VA wil de sfeer van moedeloosheid doorbreken in de
Belgische politiek, de mentaliteit van ‘meer zit er niet in’. Na decennia van stilstand, móeten we vooruit.
En we kúnnen vooruit als we onze eigen problemen aanpakken met onze eigen
oplossingen en onze eigen centen. Dát is waar confederalisme over gaat.”

DENKEN.DURVEN.DOEN.

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

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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