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Vlaamse Regering
ondersteunt Vlaamse
Rand met 3 miljoen
euro

Wordt Dilbeek onbestuurbaar?
Riskeren Open Vld en UF met ‘staatsgreep zonder visie’ de onbestuurbaarheid
van Dilbeek?

In de rand van de Septemberverklaring van minister-president Geert
Bourgois, bij het begin van het nieuwe politieke jaar, raakte bekend dat
de Vlaamse Regering 3 miljoen euro
extra middelen uittrekt voor
Vilvoorde, Dilbeek en Halle. De exacte verdeling gebeurt op basis van bevolkingsdichtheid, migratiesaldo van
niet-EU burgers en armoedecijfers.
Willy Segers, Vlaams Parlementslid
en lid van de commissie Binnenlands
Bestuur, reageert dan ook tevreden op de beslissing van minister
Homans:
“Dilbeek is al jaren vragende partij
om over extra middelen te kunnen
beschikken uit het Gemeentefonds.
Ook in onze gemeente en regio
steken immers groeiende (groot)
stedelijke problemen de kop op.
Deze bijkomende middelen zullen
dan ook worden ingezet in de strijd
tegen zwerfvuil, inbraken, kansarmoede en ontnederlandsing maar
eveneens voor integratie, tewerkstelling, huisvesting en handhaving.
Ook de toenemende bevolkingsdruk
vraagt om aangepaste investeringen
in publieke infrastructuur.

Bij de start van de gemeenteraad van
september maakte de Open Vld-fractieleider bekend dat CD&V/DNA-raadslid
Jos Crabbe naar zijn fractie overstapt, met
onmiddellijke ingang.
Diezelfde avond al forceerde een meerderheid van Open Vld en UF alternatieve beslissingen, onder meer het afvaardigen van
Dilbeekse Open Vld-vertegenwoordigers
in intercommunales, het inrichten van een
openbaar onderzoek rond een omstreden
voetwegendossier en een eigen aangepaste versie van het reglement Blauwe Zone
Dilbeek Centrum.
In een latere persmededeling maakte Open
Vld met bochtenwerk duidelijk dat ze er
niet op uit zijn om Dilbeek onbestuurbaar
te maken. En nog minder dat er sprake zou
zijn van een nieuwe meerderheid Open
Vld-UF.

Gratie van Franstaligen
Willy Segers

De uitvoering van het Dilbeeks beleidsplan
en alle actiepunten en geplande dossiers
die daaruit voortvloeien komen nu op de

helling te staan. Bovendien schermt Open
Vld in de pers met het zelf indienen van
een belastingverlaging. Dat zou betekenen
dat we alle investeringsdossiers zouden
moeten schrappen. Dat zou leiden tot een
onbestuurbaar Dilbeek.
Als Open Vld de voorstellen van de coalitie wil wegstemmen of eigen voorstellen
laten goedkeuren, moet het bovendien
rekenen op de gratie van de vier UF-stemmen. Open Vld forceert hiermee in feite
een alternatieve meerderheid, nota bene
met Franstaligen, binnen het politiek strategische Dilbeek?

Politiek onverantwoord gedrag

Georganiseerde politieke overloperij is
op zich een verfoeilijke techniek en dus
bedenkelijk voor wie er zich openlijk en
georganiseerd van bedient. Wie bovendien
– amper twee jaar voor de verkiezingen
- de uitvoering van het lopende beleid
en heel wat klaarliggende dossiers in het
gedrang brengt, getuigt van politiek onverantwoord gedrag.
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Geslaagde regionale jobbeurs
Dilbeek, Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel organiseerden
begin septemer gezamenlijk een regionale jobbeurs. Naast de
gemeentebesturen en de OCMW’s van de vier gemeenten stelden
36 bedrijven er hun vacatures voor.
Daarnaast namen ook elf organisaties deel die werklozen begeleiden
in hun zoektocht naar een job of opleidingen organiseren. Verder
kon men op de jobbeurs ook sessies volgen om te oefenen in het
voeren van een sollicitatiegesprek, het screenen van een cv of
deelnemen aan workshops rond het gebruik van sociale media bij
sollicitaties.
“Op een jobbeurs kunnen bedrijven of instellingen hun vacatures bekend maken. Werkgevers en geïnteresseerde werklozen
kunnen meteen kennismaken en aftoetsen of de betrokken job iets voor hen is. Omdat de drempel op een jobbeurs kleiner is,
verhoogt dit de tewerkstellingskansen van risicogroepen die anders vaak uit de boot vallen. Dit was alvast een veelbelovende
editie”, aldus Diane Vanhove (N-VA), schepen van Tewerkstelling in Dilbeek.

Dorpsplein Bodegem afgewerkt en officieel ingehuldigd
beleid om de dorpskernen van Dilbeek
weer aangenaam en leefbaar te maken. De
komende jaren volgen het centrum van
Dilbeek en Kapelle.”

Op 2 september werd het vernieuwde
Dorpsplein ingehuldigd. De Bodegemse gemeenschap was meer dan 30 jaar
vragende partij om iets te doen aan het
triestige pleintje. Stijn Quaghebeur: “Ik
ben blij dat ik als Bodegemnaar deze
jarenlange vraag eindelijk kon inwilligen. Het kadert bovendien perfect in ons

De werken bleven niet beperkt tot het
plein zelf: ook de drie kruispunten en de
wegen er rond werden aangepakt, inclusief
alle nutsleidingen. Verder werd het plein
verkeersvrij gemaakt zodat het weer een
aangenaam plein wordt. Op het plein zelf
zijn er zitbanken en groenaanplantingen
voorzien. De loop van de beek, die onder
het plein loopt, wordt geaccentueerd in
blauwe hardsteen en door een fonteintje
die de beek simuleert. Tot slot werd een
ruime parking voorzien aan de rand van
het plein voor de vele bezoekers van de
plaatselijke restaurants.

Primeurs

Alsof het eerste nieuw aangelegde plein op
zich nog niet voldoende een primeur was,
staat het straatmeubilair er ook bol van.
Voor de straatverlichting werd gekozen
voor LED, de nieuwe schuilhuisjes van
De Lijn zijn een comfortabele en ruime
toevoeging. En de verzinkbare palen
houden het plein verkeersvrij terwijl het
toegankelijk blijft voor leveranciers.

Vervolg

De aanleg van het plein en de kruispunten
er om heen, kaderen in het groter project
van de heraanleg van de Bodegemstraat
en de Ternatstraat. Deze voorziet in een
volledige vernieuwing van het wegdek,
riolering én de aanleg van fietspaden. Die
werken starten eens de laatste grondinnames gebeurd zijn.

Hartveilig Dilbeek
Dilbeek gaat volop voor het label Hartveilige Gemeente. Naast
de installatie van enkele publieke AED-toestellen, komen er ook
opleidingssessies reanimeren en defibrilleren.
“Dat een AED-toestel geen overbodige luxe is op veel gebruikte
sportaccommodaties, bewezen recent twee incidenten op het
Roelandsveld, die gelukkig goed afliepen”, zegt schepen van Sport
Anneleen Van den Houte.

Schepen van Sport Anneleen Van den Houte en burgemeester
Willy Segers aan een AED-toestel.

dilbeek@n-va.be

DENKEN.DURVEN.DOEN.

3

Eerste fietsstraat in Dilbeek!
De Oudesmidsestraat is de eerste fietsstraat
in Dilbeek, en dat werd al goed gesmaakt.
Fietsers mogen (met de rijrichting mee) de
volledige breedte van de rijbaan gebruiken
en gemotoriseerde voertuigen mogen hen
niet inhalen. De snelheid is er beperkt tot 30
km/u.
“De Oudesmidsestraat leent zich als fietsstraat perfect als alternatieve route voor
fietsers naar de twee basisscholen aan de
Spanjebergstraat”, zegt schepen van Mobiliteit en Fietsbeleid Stijn Quaghebeur. “Het
enige struikelblok voor de inrichting was
het kleine stukje dubbelrichtingverkeer
tussen de Verheydenstraat en de parking. Bij
voorkeur geldt immers eenrichtingsverkeer
Schepen van Mobiliteit Stijn Quaghebeur in de Oudesmidsestraat, de eerste fietsin een fietsstraat. Om die mogelijkheid te
straat in Dilbeek.
onderzoeken werden tellingen uitgevoerd
van het verkeer in de straat. Daaruit bleek
dat een beperkt aantal wagens de parking verlaat via de Verheydenstraat om zo de N8 op te rijden. De impact op de schoolomgeving
blijft dus beperkt.”
“Intussen bekijken we of ook andere straten in aanmerking komen voor de omvorming naar een fietsstraat. Deze maatregelen en de
vele geplande investeringen in fietspaden, moeten van Dilbeek een fietsvriendelijke gemeente maken”, besluit schepen Quaghebeur

Taalregels zijn niet vrijblijvend
Opnieuw werden we geconfronteerd met de schending van de
taalregels in Dilbeek. Postbodes die geen Nederlands spreken,
sportclubs die uitsluitend in het Frans communiceren, het
afvoeren van Dilbeekse patiënten naar een Brussels ziekenhuis
zonder garantie op behandeling in het Nederlands, anderstalige
publiciteit in onze brievenbus, … Wij laten deze inbreuken niet
onopgemerkt voorbijgaan. Het zijn immers storende elementen
in de verwachtingen van de lokale, ontvangende gemeenschap.

Bij Bpost dringen we aan voor postbodes die het Nederlands
machtig zijn vooraleer in Dilbeek actief te worden. Verenigingen dienen de taalwetgeving te respecteren als ze gemeentelijke
erkenning of subsidies willen krijgen. Bij de hogere overheid ha-

Maar soms hoor je: “Waarom dwarsliggen omtrent taal? Als
iedereen elkaar verstaat is het toch voldoende?” Dat is nu net de
kern van het probleem! Want: goede afspraken, goede vrienden…
Precies omdat iedereen elkaar zou verstaan, is de taalwetgeving in het leven geroepen (onder meer verplicht Nederlands in
Vlaamse taalgebied). Net door deze afspraken niet te volgen, begrijpen mensen elkaar niet meer. Bovenop een manifeste uiting
van gebrek aan respect voor de taalgemeenschap waar men zich
bevindt. Gevolg: men sluit zichzelf uit van deelname aan wat die
gemeenschap te bieden heeft, inclusief de eigen ontplooiingskansen.

Hoe moet dat nu verder?

De N-VA blijft inzetten op het belang van een correct taalbeleid.
Precies omdat Dilbeek grenst aan een ander taalgebied, moeten
we dat Vlaamse karakter accentueren.

meren we op de organisatie van Nederlandstalige spoeddiensten
in onze regio en garantie tot Nederlandstalige zorgverstrekking
in Brusselse ziekenhuizen. Wij blijven verzenders van anderstalige publiciteit sensibiliseren om in eigen commercieel belang de
taal van de gemeenschap te respecteren. Anderstalige nieuwkomers begeleiden we om via taalcursussen zo snel mogelijk het
Nederlands machtig te worden.
Enkel door te blijven hameren op die pijnpunten komen we tot
het correct naleven van het taalbeleid en een geïntegreerde gemeenschap. Enkel zo blijft Dilbeek een Vlaamse gemeente, waar
iedereen zich thuis kan voelen die het Nederlands respecteert!
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“Een avond met Jan Jambon”
VACATURES

Jonge werklozen

JOBS

Meer vacatures

Werkende 55-65-jarigen

WERKLOZEN

Op zaterdag 22 oktober verwelkomt de Antwerpse Zuidrand niemand minder dan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. Ook u kan
erbij zijn. Gastspreker Jan Jambon start zijn toespraak
tussen 20
en 21 uur.
Tot middernacht kunnen we nakaarten bij een hapje en een drankje.
Hoogste
aantal
sinds
1stefrietkwartaal
We vragen 25 euro inschrijving voor het gebeuren. In deze prijs zijn gastronomische hapjes, een zakje
én drank à2016
volontévs.
inbegrepen.
mei 2016 vs. mei 2015
Vlaanderen
N-VA-ers en sympathisanten uit Aartselaar, Boom,2006
Edegem,inHemiksem,
Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel,
Rumst,
Schelle
en
Wommelgem
zullen
1ste kwartaal 2015
present tekenen. Iedereen is van harte welkom, maar wees er snel bij want we sluiten de inschrijvingen op 250 personen.
Inschrijven kan bij2015
Dirk De Keersmaeker (dirk.dekeersmaeker@n-va.be) en de betaling op rekening van N-VA
Zuidrand BE25 3631 4628 9982.
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Kordate én humane
aanpak van grootste
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Eindelijk een
veiligheidsbeleid
die naam waardig

Hervorming van
de kinderbijslag

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 of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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