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Eetfestijn
Op zaterdag 16 maart
(18 - 22 uur) en
zondag 17 maart
(11.30 - 16 uur) is er het
jaarlijkse Eetfestijn van
N-VA Dilbeek in zaal
’t Verloren Hofke,
Kaudenaardestraat z/n
(naast St.-Thersiakerk).
• Heerlijke voorgerechten
• steaks met diverse sauzen
• koninginnenhapje
• uitgelezen wijnen
• lekkere nagerechten
Iedereen welkom !

Op 14 oktober 2012 werd N-VA Dilbeek duidelijk beloond voor haar harde
werk tijdens de voorbije legislatuur. Bij de gemeenteraadsverkiezingen ging
de N-VA van 2 naar 8 zetels in de gemeenteraad en maakt het de grootste
sprong vooruit van alle partijen.
Dit is ongetwijfeld het resultaat van keihard werken door alle kandidaten,
leden en sympathisanten die met succes de N-VA-visie hebben uitgedragen. De
N-VA kan de komende zes jaar haar stempel drukken op het beleid in de
gemeente en samen met de andere meerderheidspartijen streven voor ‘een
ander beleid in Dilbeek’.
Samen met CD&V/DNA en Groen/sp.a ijveren we de komende legislatuur
voor een beleid waar efficiënt en doordacht besturen voorop staan. Dat wordt
geen wandeling door het park, als je weet dat de financiële toestand niet zo
rooskleurig is als sommigen dit de laatste jaren voorgesteld hebben.

OVERLEG EN INSPRAAK
Belangrijk voor de N-VA is een bestuurscultuur waar ook het
gemeentepersoneel, het verenigings- en gemeenschapsleven en de burger een
centrale plaats krijgen. Niet op basis van individuele consultaties of traditioneel
dienstbetoon, maar door een gestructureerde vorm van overleg en inspraak.
Ik ben ervan overtuigd dat met onze N-VA-burgemeester Willy Segers en de
sterke bestuursploeg rondom hem, de komende jaren deze verandering
resultaat zal opleveren. We weten dat de verwachtingen hoog gespannen zijn.
Waar mogelijk zal de verandering zo snel mogelijk geïntroduceerd worden.

V.U.: Johan Maertens - Vrijheidslaan 15

DOORDACHT PROCES

Onze 8
N-VA-mandatarissen

Maar tegelijk willen we waarschuwen voor onrealistische verwachtingen: een
vele jaren oude bestuurscultuur verander je niet zomaar van dag op dag. Het is
een proces dat doordacht moet gebeuren om zeker te
zijn dat we slagen.
Communicatie en betrokkenheid
van alle belanghebbenden zal
die eerste periode dan ook
belangrijk zijn.
Wij zijn alleszins klaar om
Dilbeek te geven waar het recht
op heeft: vanaf januari gaan we
aan de slag!

www.n-va.be/dilbeek

DAVID DE FREYNE
voorzitter
N-VA Dilbeek

DENKEN.DURVEN.DOEN.

De N-VA-bestuursleden op een rijtje
Willy
Segers

Diane
Van Hove

Stijn
Quaghebeur

54 JAAR
Bevoegdheden: Burgemeester
(Politie – Brandweer - Interne
Zaken), Vlaams Beleid en
Wijkwerking

58 JAAR
Bevoegdheden: Schepen voor
Cultuur, Senioren, Arbeid en
tewerkstelling

36 JAAR
Bevoegdheden: Schepen voor
Openbare werken, Mobiliteit,
Fietsbeleid en Communicatie

Het nieuwe schepencollege hanteert
een andere bestuursvisie. De
klemtoon wordt gelegd op een
doorgedreven interne en externe
communicatie (ook meer
doelgroepcommunicatie), inspraak en
participatie (zowel van de
adviesraden als van
bewonersgroepen) en het vertalen
van meer beleidsdomeinen naar
wijkwerking. Georganiseerd politiek
dienstbetoon wordt overbodig
gemaakt: burgers moeten voor hun
specifieke vragen in eerste instantie
terecht bij de betrokken diensten, wat
tegelijk een opwaardering betekent
voor het gemeentepersoneel.

In de sector cultuur wordt de
doorgedreven samenwerking tussen
de verschillende sectoren in de vrije
tijd ( bibliotheek, erfgoed, sport en
jeugd) verder ontwikkeld. Daarbij
wordt het vrijwilligers- en
verenigingswerk verder ondersteund
en is er specifieke aandacht voor de
participatie van de wijken, de
anderstaligen en de sociaal
zwakkeren. De bibliotheek speelt een
centrale rol als toegankelijke
ontmoetingsplaats. Het is ook de
bedoeling om tijdens de volgende
jaren cultuur, erfgoed en toerisme
onder 1 dak te brengen.

Voor mobiliteit en openbare werken
wordt gestart met een grondige
inventarisatie van de bestaande
toestand om als objectieve basis te
dienen voor nieuwe investeringen.
De prioriteit ligt bij de optimale
inrichting van de drie gemeentelijke
hoofdwegen (Brusselstraat,
Bodegemstraat/Itterbeeksebaan, Jan
De Troch-/Ijsberg-/Doylijkstraat),
waarbij de fietser niet vergeten
wordt. Professionele projectplanning
en opvolging is hierbij essentieel. Er
wordt een fietsplan opgesteld en
werk gemaakt van een circulatieplan
en een parkeerbeleid. Er wordt
eveneens gestreefd naar een
duurzame mobiliteit waarbij de trage
wegen een belangrijke rol zullen
spelen.

Betreffende het veiligheidsbeleid
wordt in eerste instantie het resultaat
afgewacht van het
onderzoeksrapport naar de mogelijke
fusie van de politiezone. Verdere
stappen inzake veiligheid zullen
uiteraard afhangen van de beslissing
die daaromtrent zal genomen
worden.
De bevoegdheid Vlaams Beleid
wordt horizontaal georganiseerd
vanuit de burgemeestersfunctie,
zodat alle sectoren eenzelfde
integrale beleidsvisie kunnen
ontwikkelen. Het beleidsplan Vlaams
Beleid zal uiteraard inpikken op het
pas goedgekeurde Integratie- en
Taalbeleidsplan (gemeenteraad
november 2012).

dilbeek@n-va.be

Voor de senioren wordt de bestaande
sterke werking verdergezet en ook
administratief ondersteund. Er zal
extra aandacht besteed worden aan
de specifieke woonnoden van
senioren.
Binnen tewerkstelling blijft de sociale
economie een belangrijke partner en
wordt de samenwerking met het
OCMW, de VDAB… versterkt. Er
wordt ook gedacht aan de organisatie
van een lokale werkbeurs.

Wat betreft communicatie is een
vernieuwend beleid essentieel. Een
communicatiedienst zal uitgebouwd
worden die de communicatie (zowel
interne als externe) verzorgt voor alle
gemeentelijke diensten (incl.
OCMW). Ook de dienstverlening
naar de burgers moet verbeteren met
een gebruiksvriendelijk e-loket en
snelle opvolging van vragen en
klachten.

Frank
De Dobbeleer
57 JAAR
Bevoegdheden: Schepen voor
Sport, Toerisme en Lokale
economie

Voor Sport wordt het efficiënt
gebruik van bestaande
sportinfrastructuur verder
geoptimaliseerd (door
intergemeentelijke samenwerking,
gebruik privé- en
schoolinfrastructuur, …) alvorens
over te gaan tot investeringen voor
bijkomende accommodatie. De
ontnederlandsing binnen de
sportclubs wordt tegengegaan. Er
komt meer aandacht voor de
toegankelijkheid van de sport:
recreatief sporten ook binnen

competitiegerichte sportclubs wordt
aangemoedigd. Voor individuele, niet
georganiseerde sporters moeten ook
voldoende mogelijkheden worden
voorzien (fiets- en
mountainbikeroutes, Finse piste,
fitometer, wijksportveldjes, ...).
Betreffende Toerisme wordt de
toeristische werking verder
uitgebouwd door o.a. het
ontwikkelen van dagprogramma’s en
doorgedreven promotie van het
bestaande aanbod (o.m. een centraal
7/7 infopunt). De Dilbeekse positie in
regionale samenwerking rond
toerisme (Pajottenland & Zennevallei,
provincie Vlaams-Brabant) wordt
versterkt. Bijzondere aandacht gaat
naar natuurrecreatie en verblijfstoerisme (waaronder hoevetoerisme). Lokale economie (o.a.
Horeca) wordt nauwer betrokken bij
het globale toerisme-aanbod.

Voor Lokale economie streven we
naar een efficiënte dienstverlening
door een ondernemersloket dat moet
instaan voor coördinatie
aanvraagdossiers, vlotte
informatiedoorstroming, promotie
van Dilbeek als
ondernemersvriendelijke gemeente
en onthaal van nieuwe
ondernemingen. In het gemeentelijk
aankoopbeleid wordt gericht gekeken
naar lokale bedrijven. Bestaande
bedrijfsterreinen worden gesaneerd
en geoptimaliseerd. De actieplannen
van het detailhandelsplan
(opwaardering Dilbeekse
handelskernen) wordt uitgevoerd. De
educatieve en toeristisch-recreatieve
rol van de landbouw wordt versterkt.
De landbouwsector wordt
opgewaardeerd in het
landschapsbeheer.

Onze raadsleden…
Anneleen
Van den Houte
37 jaar

• Afkomstig uit Bodegem maar woont al 12 jaar in
Schepdaal – gehuwd en 1 zoontje
• Medezaakvoerder van 2 persboekhandels.
• Zal zich ten volle inzetten voor de thema’s Vlaams
karakter, milieu en natuur, lokale economie

Jan
Erkelbout
52 jaar

• Gehuwd met Rita Leuckx, vader van Brecht (23) en Sari
(20).
• Opleiding als landmeter – professioneel actief als
diensthoofd Kadaster Halle.
• Interessepunten: cultuur en erfgoed, Vlaams karakter,
verenigingsleven, wijkwerking.

www.n-va.be/dilbeek

(Tage) Francis
Tratsaert
58 jaar

• Gehuwd met Rita Van Geem en trotse vader van Iris ,
Katrien en Karl.
• Verzekering- en belastingconsulent en voorzitter
petanque SAP ‘ 66.
• Zal zich richten op sociale zaken, sport, Vlaams
karakter, verenigingsleven.

Anneleen
Vandewynckel
39 jaar

• Gehuwd met Guy Mersch en fiere mama van Julian,
Maurits en Anton
• Werkt al 17 jaar in training, management en
organisatieontwikkeling en staat dus niet met loze
woorden achter “efficiënt bestuur” en “de kracht van
verandering”!

De
verandering
voortzetten
Geef
de verandering

een stem

Op 14 oktober stemde heel Vlaanderen krachtig voor
verandering. De N-VA haalde dan ook een knap
resultaat. Zo komt er verandering in de Dorpsstraat.
Morgen is het zover. Kiest u voor de N-VA, dan gaat u resoluut
Blijft
nu nog deInWetstraat.
CD&V,
sp.a en
voor verandering.
uw provincie,Want
stad, dorp
en straat.
MaarOpen
ook inVld
zijn
in de regering-Di
Rupo
echt
niet
goedVldbezig.
de Wetstraat.
Want zeg nu zelf:
CD&V,
sp.a
en Open
zijn in Dat
de
merkt
u aan
zowat
alles.
N-VA
uwu aan
vraag
naar
regering-Di
Rupo
echt niet
goedDe
bezig.
Dat zet
merkt
zowat
alles.
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Wil u2014.
verandering, dan weet u morgen meteen wat te doen.
agenda
Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Bart De Wever
De verandering
Algemeen
voorzitterbegint
N-VA morgen.

De Vlaamse Regering,
met N-VA, doet wél
wat ze moet doen!

De regering-Di Rupo zit straks een jaar in het zadel. Tijd dus voor een evaluatie.
Di Rupo en zijn ministers zijn nooit vies van een stevige goednieuwsshow,
maar valt er echt goed nieuws te melden? En wat leren de Vlamingen van
de regeringsdeelname van CD&V, sp.a en Open Vld? Worden de vele
beloftes ook waargemaakt?
on
aant

dern

al st

eme

Enkele vaststellingen:

rsve

arte

rtrou

wen
r
n
eme
aant
poth
rs
al be
eken
ursg
enot
eerd
indu
e be
strië
drijv
l
e om
en
conc
z
e
t
urre
ntiek
rach
vaca
t
ture
s
groe
ipro
gnos
es
inve
ster
inge
n
aant

nde

al hy

werk
loosh
eid
aanta
l faill
issem
enten
inﬂat
ie
loonk
ost
armo
ede
schul
dgraa
d
trans
f
e
r
s
koste
n van
de ve
rgrijz
ing
belas
tinge
n

STIJG
EN

In schril contrast met de
regering-Di Rupo bereikt
Vlaanderen al voor het derde jaar
op rij een begroting in evenwicht:

onde

 zonder nieuwe belastingen
 met vooral besparingen op de
eigen werking
 met extra investeringen in
economie en welzijn
 met snellere
vergunningsprocedures waar
iedereen beter van wordt

DAL

EN

Voor de N-VA is het palmares van de regering-Di Rupo duidelijk. Om het in één zin te zeggen:
alles wat zou moeten dalen, stijgt en alles wat zou moeten stijgen, daalt.

Kortom: dit land staat ondersteboven. De regering-Di Rupo heeft niet alleen niét de steun van de meerderheid van de
Vlamingen; het regeringsbeleid van CD&V, sp.a en Open Vld brengt gewoon het tegendeel van wat de Vlaming al jaren vraagt.

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.

Daarom alleen al wordt het zaak de verkiezingen van juni 2014 met stip in de agenda te noteren.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten 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
E: info@n-va.be - www.n-va.be
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