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Voorwoord
Moeder aller Verkiezingen
De N-VA zette de voorbije verkiezingen een schitterend
resultaat neer voor zowel de federale, regionale als Europese verkiezingen. Intussen zijn de regeringen gevormd,
waarbij de rol van de N-VA ministers overduidelijk is.

Wij zijn alvast gecharmeerd door de vele positieve reacties,
ook op ‘Dag van de Dilbekenaar’, wat opnieuw een echt
volksfeest was!

Een ware trendbreuk met het verleden: een afnemende
belastingdruk, dalende overheidsuitgaven, een begroting
in evenwicht en lastenverlagingen om de economie aan te
zwengelen, …
Elke weldenkende burger beseft dat dit een broodnodige
ingreep was om onze toekomst en welvaart veilig te stellen!
Ook N-VA Dilbeek draagt zijn steentje bij
Onze Burgemeester, Willy Segers, vertegenwoordigt onze
regio en de Vlaamse Rand opnieuw in het Vlaams Parlement. Sander Loones doet dat in Brussel en Straatsburg in
het Europese Parlement. Schepen Stijn Quaghebeur wordt
voorzitter van de raad Van Bestuur van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten.
Informatie èn sturing van op de eerste rij dus, waar onze
gemeente alleen maar beter kan van worden.
Op volle toeren
Maar ook op het gemeentelijke niveau ging het voorbije
jaar niet onopgemerkt voorbij. De nieuwe bestuursmeerderheid is nu anderhalf jaar aan de slag en iedereen merkt
dat in het straatbeeld !

Na een periode van anderhalf jaar plannen en opstarten,
draait de Dilbeekse bestuursmachine stilaan op volle toeren..
Durven evalueren
Desalniettemin zijn we niet te beroerd om onszelf tussentijds te evalueren en nemen we de korte voorbije bestuursperiode onder de loep. Onder de leiding van onze Burgemeester worden alle niveaus doorgelicht en waar nodig
bijgestuurd. Voor ons lokaal N-VA beleid doen we hetzelfde.
Ook de komende maanden en jaren zal blijken wat Verandering voor Vooruitgang in Dilbeek betekent. Onze talrijke
N-VA mandatarissen en bestuursleden
zetten hun beste beentje voor om ook u
daarbij te betrekken. Aarzel niet hen
hierop aan te spreken!
Want: 'De gemeente besturen, dat doen
we immers samen’! In het belang van
een groen, Vlaams en veilig Dilbeek !

Roomstraat, met fietspad

Luc Vanlee, Voorzitter N-VA Dilbeek

Waarom dit jaar geen eindejaarsverlichting ?

BAL-O-DROOM weldra klaar

Iedereen is ondertussen reeds voldoende verwittigd:
zeker bij een strenge winter dreigt er binnen enkele maanden een elektriciteitstekort. Dus ook in Dilbeek.

De Bal-O-Droom, onze nieuwe petanquehal waar al zo
lang wordt naar uitgekeken, nadert de voltooiing. Eerstdaags worden ramen en deuren geplaatst en eens winddicht start de binnenafwerking volop. Begin januari 2015
wordt het gebouw dan ook opgeleverd, exact een jaar na
het opstarten van de werf.

In het slechtste geval wordt daarbij het afschakelplan in
werking gesteld. Hierbij blijven de deelgemeenten Dilbeek
en Groot-Bijgaarden voor het grootste deel gevrijwaard
maar Bodegem, Kapelle, Itterbeek en Schepdaal worden
wél in het duister gezet.
Om dit te vermijden is het belangrijk zo zuinig mogelijk
met elektriciteit om te springen, zie daartoe ook de tips op
de federale webstek http://offon.be/nl.
Het gemeentebestuur vindt het in deze omstandigheden
dan ook niet verantwoord om in de feestperiode openbare
eindejaarsverlichting in onze gemeente te voorzien.
Zo dragen we niet alleen zelf bij aan een beperking van
het energieverbruik maar zetten we tevens alle Dilbekenaren, handelaars, bedrijven en verenigingen aan tot bewust
en verantwoord omgaan met elektriciteit. Dit voorstel
werd onder meer door een overgrote meerderheid van de
gemeentelijke adviesraad lokale economie goedgekeurd.
Een aantal naburige gemeenten volgden inmiddels ons
voorbeeld.
Deze maatregel is ook ingegeven door een solidariteitsgevoelen met alle Dilbekenaren die wel zouden afgeschakeld
worden. We willen te allen prijze vermijden dat de handelskern van bv. Schepdaal in het donker zou gehuld zijn
terwijl Dilbeek en Groot-Bijgaarden baden in sfeervol
feestlicht…

Dilbeek telde in het verleden twee actieve petanqueclubs,
SAP 66 in Dilbeek centrum en PC Savio, die beide met
meerdere ploegen aantraden in de regionale maar ook in
de nationale competitie. Beide clubs werden nu één: het
gloednieuwe ‘PC Dilbeek’ werd voor enkele maanden boven de doopvont gehouden. We wensen deze nieuwe
club een heel lang, gelukkig en succesvol bestaan in de
Bal-O-Droom!
PC Dilbeek zal vanaf volgend jaar instaan voor de nieuwe
infrastructuur en deze uitbaten. Natuurlijk zullen de trainingen, competitie en tornooien van de club er plaatsvinden maar daarnaast zullen ook voldoende publieksmomenten worden voorzien, zowel overdag als ’s avonds, in
de week maar ook in het weekend.
Op die manier kan elke Dilbekenaar er terecht om met
vrienden of familie een ontspannend balletje te rollen. De
uitbaters van dienst zullen je indien gewenst vast en zeker
graag met hun wijze raad bijstaan. Iedereen welkom!

Bovendien wordt momenteel
ook bekeken of als bijkomende
besparing de verlichting van de
openbare gebouwen afzonderlijk
van de straatverlichting kan uitgeschakeld worden.
In het kader van de veiligheid zal
er echter naar gestreefd worden
de openbare straatverlichting
niet uit te schakelen.

Schepen Frank De Dobbeleer

Seniorennieuws
Uit Schepdaal kwam een vraag van de senioren naar een
ontmoetingsplaats voor een gezellige babbel bij een pint
of een koffie, voor een kaart- of dansnamiddag…

Nieuw bij de meireizen voor senioren : de participatiepas
zal vanaf 2015 ook gelden voor deze fantastische daguitstap.

Na een paar voorbereidende vergaderingen met de seniorenambtenaar en schepen Diane Van Hove werden ook
een paar ‘trekkers’ gevonden. En Benny, de uitbater van
de cafetaria van Caerenbergveld, was direct bereid om
mee te werken.

In 2015 gaan we naar Zeeland en
zoals altijd zullen een lekker ontbijt,
middagmaal en avondmaal in de
democratische prijs inbegre-pen zijn
en dit alles in fijn gezelschap.

Sinds september zijn senioren van Schepdaal en ver daarbuiten er nu elke 1e en 3e dinsdag van de maand welkom
voor een fijn gesprek of een leuke activiteit!

Dit wil je niet missen: snel inschrijven is dus de boodschap. En zeker
je participatiepas laten zien!

Schepen
Diane Van Hove

Arbeid en Tewerkstelling

Cultuur voortaan onder één dak

De allereerste werkbeurs in het Gosset Hotel in Groot Bijgaarden (maart 2014) werd een groot succes : 43 standhouders schreven zich in.

Tijdens de zomermaanden was er in Westrand de grote
verhuisoperatie: de hele administratie en programmatiestaf van Westrand zitten nu samen op de tweede verdieping.

En tevredenheid achteraf was unaniem: meer dan 500
werkzoekenden kwamen langs en een 30-tal (vooral jonge)
mensen vond een nieuwe job op de beurs. Ook studenten
vonder er een vakantiejob.
Intussen bereiden we dan ook de volgende werkbeurs voor,
deze keer op een nòg ruimere locatie. Afspraak op donderdag 26 februari 2015 in Brussels Kart waar we 500 m² ter
beschikking stellen van bedrijven met vacatures voor onze
Dilbeekse werkzoekenden!

Ook de gemeentelijke dienst cultuur en toerisme verhuisde intussen van de Kasteelhoeve naar Westrand (de lokalen in de gang naar de bibliotheek).
Samen kunnen de dienst Cultuur & Toerisme, bibliotheek
De Wolfsput en Westrand nu onder één dak nog beter
werken aan een ruim en geïntegreerd cultuuraanbod.

Verkiezingen 25 mei 2014
De ‘Moeder Aller Verkiezingen’ van mei 2014 verliepen overal te lande
schitterend voor de N-VA. Ook de Dilbeekse N-VA kandidaten zetten een
prachtig resultaat neer!
Burgemeester Willy Segers haalde 10.526 stemmen vanop de laatste plaats
en werd hiermee herkozen als Vlaams Parlementslid.
“Het is voor mij een hele eer vanop een niet-evidente lijstduwersplaats opnieuw de belangen van onze regio en de Vlaamse Rand te mogen verdedigen
in het Vlaams Parlement.
Inburgering, Onderwijs, Binnenlands Bestuur en Vlaams karakter blijven uiteraard de aandachtspunten.”
Schepen Stijn Quaghebeur haalde 6.665 stemmen op de Kamerlijst vanop de 13de
plaats.
Begin oktober duidde de Raad van Bestuur van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) er Stijn aan als haar nieuwe voorzitter. Een Dilbekenaar
dus aan de top van een vereniging van 308 Vlaamse gemeenten!
“De gemeenten kunnen – terecht – meer zelf in handen nemen de dag van vandaag. De betutteling verdwijnt. De Vlaamse regering gaat uit van vertrouwen wat
een goede zaak is. Samen met het afbouwen van de provincies zullen gemeenten
meer bevoegdheden krijgen. Verder zijn er de hervorming van de brandweer, de
betaalbaarheid van de pensioenen, de invoering van de omgevingsvergunning, …
Heel wat uitdagingen dus en mijn ambitie is om dit in goede banen te leiden met
oog voor de belangen van steden en gemeenten.”
Nieuw-Dilbekenaar Sander Loones haalde 36.594 stemmen als eerste opvolger
op de Europese Lijst . Als opvolger van Johan Van Overtveldt, die federaal minister van Financiën werd, zal Sander de eerste inwoner van Dilbeek zijn die zetelt
in het Europees Parlement.
Sander woont met zijn gezin reeds enkele jaren in Dilbeek maar is afkomstig uit
Oostduinkerke waar zowel zijn oma als opa er burgemeester waren. Zijn vader,
Jan Loones, is er nog steeds schepen voor Cultuur en was jarenlang VU en N-VA
parlementslid.
Deze jonge jurist coördineerde al enkele jaren de zeer kwaliteitsvolle N-VA
studiedienst. Hij schreef mee aan de uitgebreide teksten van het grote partijcongres in Antwerpen in februari, ligt tevens mee aan de basis van de verstrengde
asielwetgeving en nam bij de jongste regeringsvormingen deel aan de onderhandelingen.

Masterplan Dilbeekse kern afgerond
Welke fundamentele keuzes worden er gemaakt?
 doorgaand (sluip)verkeer wordt uit het centrum geweerd
maar alles blijft uiteraard bereikbaar;
 een doordacht parkeerbeleid geeft de mensen die in het
centrum moeten zijn de mogelijkheid om er te kunnen
parkeren op een aanvaardbare afstand;
 voetgangers en fietsers krijgen weer duidelijk hun
plaats ;
 de Verheydenstraat en de omgeving worden omgevormd
tot een aantrekkelijke buurt om te winkelen en zich te
ontspannen;
 het groene hart dat loopt van aan de Wolfsputten, over
het park en de vijver richting Broekbeekvallei wordt versterkt en zichtbaar gemaakt;
 het bruisende Dilbeek kan zich volop ontplooien op een
autoluw Gemeenteplein en een autovrije de Heetveldelaan;
 kwaliteitsvolle en duurzame materialen moeten onze
openbare ruimte weer naar de 21ste eeuw brengen.

Na 2 jaar hard werken heeft schepen Quaghebeur samen
met verschillende diensten, het studiebureau, de steun van
quasi heel de gemeenteraad èn de inbreng van vele Dilbekenaren, het Masterplan voor de Dilbeekse kern afgerond.
Het plan is een belangrijke stap naar een nieuw uitzicht van
het Dilbeekse centrum, met ruimte voor iedereen om zich
te ontspannen, goed te leven, wonen, winkelen en werken.
De visietekst en het plan zullen de basis vormen voor alle
infrastructuurwerken in heel Dilbeek de komende jaren.

De straten die eerst zullen aangepakt worden zijn de Spanjebergstraat, de Verheydenstraat, een deel van de Kasteelstraat en de Sint-Alenalaan. Meer info op www.dilbeek.be

Het centrum van Dilbeek heeft namelijk veel troeven om
één van de mooiste van de streek te worden. Het kasteel
de Viron, de vijver en het Alenapark, natuurgebied de
Wolfsputten, de culturele site met Westrand en muziekacademie Dil’Arte, de vele activiteiten, een actieve middenstand, de scholen, een mooi uitgebouwde sportinfrastructuur...

Een greep uit andere afgewerkte Dilbeekse werven

Dit alles op een boogscheut van de Ring en Brussel maar
met een duidelijk groen en Vlaams karakter. Het masterplan wil deze troeven ten volle tot uiting brengen.

Schepen Stijn
Quaghebeur

Wilt u meer weten en beter op de
hoogte blijven van de aan de gang
zijnde en geplande werken? Op de
blog van de schepen www.stijnq.com
vindt u regelmatig een stand van zaken terug.

Dilbeek kiest voor politiesamenwerking in plaats van fusie
Vorig jaar stapte de gemeente Dilbeek uit de fusieplannen
met de politiezones Halle, St-Pieters-Leeuw en Beersel. Gezien hun budgettaire toestand zou echter een besparing op
de nieuwe zone noodzakelijk zijn, wat neer kwam op
‘minder doen met minder middelen’.

De eerste proefprojecten lopen reeds met gunstige resultaten. PACE (Politie Associatie CENTRUM), zoals het samenwerkingsverband zal noemen, laat meer capaciteit vrij komen voor het groot aantal taken die de Dilbeekse politie
moet uitvoeren.

Dit is voor N-VA Dilbeek nooit een optie geweest: het zou
de veiligheid niet ten goede komen en de Dilbeekse bevolking onvoldoende waarborgen bieden.

Voor N-VA Dilbeek is deze efficiëntiewinst wat we altijd beoogd hebben: “meer doen met dezelfde middelen.”

Intussen werd gezocht naar een oplossing voor een aantal
operationele noden en het nijpende tekort aan personeel.
Zo moest de politie bij aanhoudingen reeds geruime tijd
noodgedwongen beroep doen op de cellen van de politiezone Aalst en had men niet altijd gespecialiseerd personeel
ter beschikking.

David De Freyne
Ondervoorzitter
N-VA Dilbeek

Willy Segers
Burgemeester
Dilbeek

Hier komt nu verandering in door een samenwerking aan te Volg ons dagelijks via www.n-va.be/dilbeek of congaan met politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaaltacteer onze secretaris johan.maertens@n-va.be.
Liedekerke) en AMOW (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel).
Noteer alvast in je agenda :
Deze twee zones hadden al een politieassociatie waar enke Nieuwjaarsreceptie - zondag 8/2/15 - La Motte
le projecten met succes lopen. Dilbeek sluit hier nu bij aan.


Jaarlijks eetfeest - 28-29/3/15 - zaal Savio

