
Klaar voor morgen. Daadkrachtig en vernieuwend
Dat is een allesomvattend doel dat we ons voor de zomer stelden en een uitdagend traject dat we moeten lopen. Dat doen we met 
veel open en eerlijke gesprekken over verwezenlijkingen en refl ecties over wat goed liep en wat beter kon. En gesprekken over de 
nakende verkiezingen in 2024 en over politiek engagement en persoonlijke ambities.

Tijdens die gesprekken gaven Anneleen 
Van den Houte en Diane Van Hove aan 
dat ze bij de verkiezingen van 2024 geen 
prominente rol meer zullen spelen. 
Anneleen vertelde dat haar handelszaak 
in Vlezenbeek en haar gezinsleven moei-
lijk te combineren zijn met een actieve rol 
in de politiek. Daarenboven is het tegen-
woordig niet evident om goed personeel 
te vinden. Daarom zal ze in de toekomst 
meer in haar zaak terug te vinden zijn en 
daar de handen uit de mouwen te steken. 
Ook Diane gaf aan geen schepenrol meer 
te ambiëren na 2024. Het afdelingsbe-
stuur besliste om beide schepenen te 
laten opvolgen door twee andere sterk-
houders.

Anneleen zal als schepen van Vrije Tijd 
vervangen worden door Harry De Win. 
Diane, die schepen is van Personeelsza-
ken, ICT, Senioren en Gebouwen, ver-
vangen we door David De Freyne. Beide 
wissels gaan in vanaf 1 januari 2023.

Harry De Win (58) is gemeenteraadslid 
sinds 2019 en voorzitter van de gemeen-
teraadscommissie. Harry is geboren en 
getogen Dilbekenaar en is gekend als 

voorzitter van de Dilbeekse Atletiekclub 
(DAC) en beroepsmatig (ademhalings)
kinesist. De vrijetijdssector in Dilbeek 
heeft de laatste jaren heel wat interne 
wijzigingen ondergaan. Anneleen heeft 
echter een vernieuwde en gemotiveerde 
ploeg achtergelaten. Ik wil haar daar uit-
drukkelijk voor bedanken. Toekomstig 
schepen De Win wil samen met dat team 
Dilbeek verder op de kaart zetten.

David De Freyne (46) uit Schepdaal draait 
al een hele tijd mee in de Dilbeekse 
politiek. Hij was meermaals voorzitter 
van de afdeling en is lid van het sociaal 
comité en van de gemeenteraad. Beroeps-
matig is hij actief als coördinator in het 
Brusselse volwassenenonderwijs. Iemand 
zoals Diane vervangen is nooit gemakke-
lijk. Maar de bevoegdheden zitten David 
als gegoten. Zijn focus zal de komende 
jaren liggen op een nieuwe strategie voor 
het Dilbeekse gebouwenpatrimonium. 
Met een vijftigtal gebouwen moeten hij 
en zijn team dringend werk maken van 
een aanpak om ze klaar te maken voor 
morgen. Daar zal David met plezier zijn 
schouders onder zetten.

In naam van het hele bestuur wil ik 
Anneleen en Diane bedanken voor hun 
inzet de voorbije tien jaar. Ik ben er zeker 
van dat ze achter de schermen een even 
belangrijke rol kunnen spelen. Maar we 
blij met het nieuwe bloed in het schepen-
college. Een gemotiveerde N-VA-ploeg 
staat klaar om onze gemeente verder de 
toekomst te geven die ze verdient.

Ik wens u een warme kerst en een mooi 
en gezond 2023!

Karine Hellinckx, voorzitter

Toekomstige schepenen Harry De Win en 
David De Freyne zijn klaar om erin te vliegen!

NIEUWJAARSDRINK N-VA DILBEEK EN TERNAT 
met minister Matthias Diependaele

Zondag 15 januari 2023
Om 10.30 uur (onthaal vanaf 10 uur)

De.Zaal (naast De.Living), d’Arconatistraat 20, 
Dilbeek (aan het kerkhof)

Gastspreker: Matthias Diependaele 
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Eindelijk weer jaarmarkten in Dilbeek

Onze mandatarissen in  
regenachtig Schepdaal …

Opening school en speelplein-
werking Begijnenborre

34.000 
bomen werden sinds 2018 in Dilbeek geplant.

30 
kilometer aan fietspaden werd aangelegd op 10 jaar tijd.

10 
miljoen euro. Dat is het bedrag dat de gemeente moest  
besparen door stijgende energieprijzen, lonen en investe-
ringskosten. In Dilbeek blijft de begroting in evenwicht!

Het getal
Derde kinderdagverblijf geopend
Op 25 november 2022 werd het derde kinderdagverblijf van de groep Dil-
beek geopend. Kinderdagverblijf  ’T Bergske heeft zijn intrek genomen in 
de oude schoolgebouwen in de Keperenbergstraat te Itterbeek. Er kunnen 
24 kinderen terecht. 

De gemeentelijke kinderdagver-
blijven worden beheerd door de 
EVA-vzw Gemeentelijke Kinderop-
vang Dilbeek. In 2018 werd naast 
een vestiging in Groot-Bijgaarden 
een tweede vestiging geopend in 
Itterbeek en werd de dienst opvang-
gezinnen van het OCMW geïnte-
greerd in de werking van de vzw. 
In het beheer van de vzw zijn zowel 
David De Freyne (ondervoorzitter), 
Fré Van Hee (lid dagelijks bestuur) 
als Brigitte Gins (lid raad van be-
stuur) actief voor het verbeteren van 
de gemeentelijke opvangplaatsen. 
“Vandaag openen we een derde 
vestiging en het werk is zeker nog 
niet af”, zegt David De Freyne.  Sinds 
de oprichting van de vzw in 2014 

ijveren onze mandatarissen voor het 
verhogen van de opvangcapaciteit 
voor baby’s en peuters. Toen al werd 
voorspeld dat het geboortecijfer in 
Dilbeek de volgende jaren sterk zou 
stijgen, en het aantal opvangplaat-
sen niet zou volstaan. Stilstaan zou 
in dat geval letterlijk achteruitgaan 
betekenen. “Met de N-VA in het 
bestuur steeg het aantal opvang-
plaatsen in Dilbeek van 371 in 2014 
naar 441 in 2021.  Niettegenstaande 
we een terugval kennen van het 
aantal gezinsopvangplaatsen blijven 
we zowel inzetten op onthaalouders 
(via subsidie) als op het creëren van 
groepsopvangplaatsen via eigen 
kinderdagverblijven en partneror-
ganisaties”, aldus David.

2014: 371 plaatsen

2015: 371 plaatsen

2016: 375 plaatsen

2017: 354 plaatsen

2018: 395 plaatsen

2019: 406 plaatsen

2020: 440 plaatsen

2021: 441 plaatsen

Bron: www.opgroeien.be

(Meer) bos in Bijgaarden
De gemeenteraad van september keurde de aankoop goed van een perceel grond 
van 19 are, gelegen aan de Groenstraat. Dat perceel maakt deel uit van een groot 
gebied gelegen tussen de E40 en de Groenstraat met als bestemming bos.

Schepen van Openbare Ruimte Stijn Quaghebeur: “In het kader van ons ruimtelijk 
plan Open Ruimte werd een groot gebied bestemd naar bosgebied. Het bestaat uit 
zeer veel percelen die we stap voor stap wensen te bebossen om uiteindelijk een 
groot bos te creëren aan de rand van Groot-Bijgaarden. Onlangs zagen we de kans 
om een perceel van 19 are aan te kopen. Dat perceel zal dit jaar nog beplant worden 
met jonge bomen. Dat is een belangrijke eerste stap om meer groen en bos te voor-
zien in Groot-Bijgaarden, en om onze doelstelling om 45.000 bomen aan te planten 
tijdens de huidige bestuursperiode te behalen.” 

Dilbeekse kinderen 
krijgen voorrang 
bij inschrijvingen 
scholen
Vanaf de eerstvolgende aanmeldings-
periode in 2023 zullen kinderen uit de 
eigen gemeente voorrang krijgen in 
onze scholen. Met die beslissing pikte 
de Dilbeekse gemeenteraad in op de 
mogelijkheid die het nieuwe decreet 
inschrijvingsrecht voor het kleuter- en 
basisonderwijs biedt.

Burgemeester Willy Segers: “Die aan-
passing stelt ons in staat om Dilbeekse 
kinderen meer garantie te bieden op een 
school in de eigen gemeente. Want met 
het vroegere afstandscriterium botsen 
we op de absurde situatie dat sommige 
kinderen uit andere gemeenten voorrang 
kregen op Dilbeekse kinderen. Met alle 
mogelijke sociale verdringing die dat ver-
oorzaakt: dit schooljaar zijn er Dilbeekse 
kinderen die om die reden buiten Dilbeek 
moeten school lopen!”

“Hoewel die voorrangsregeling uiteraard 
een goede stap vooruit is, zijn daarmee 
nog niet alle capaciteitsproblemen voor 
het Dilbeekse onderwijs opgelost. Maar 
zowel de Vlaamse overheid als ons 

gemeentebestuur werken eraan. Het is in 
het belang van ieders Dilbeeks kind dat 
we hen een schoolplek kunnen aanbieden 
in Dilbeek.”

… en in een zonovergoten Dilbeek! Anneleen, Stijn, Karine en Peter 
vertegenwoordigden de N-VA op de 
Bodegemse “Solle-slim” quiz!

Remco Evenepoel ereburger! 
Burgemeester Segers toont trots 
de akte. 

Nachtwinkels strenger aanpakken
Gemeenteraadslid Harry De Win klaagde op de gemeenteraad de illegale 
nachtwinkels aan. “In Dilbeek zijn er vijf nachtwinkels die ’s nachts (én overdag) 
open zijn. Blijkbaar zijn slechts drie nachtwinkels vergund. De overige twee zijn 
illegaal en voldoen niet aan de normen”, zegt Harry. 

Dilbeek voert sinds enkele jaren een beleid om het fenomeen van de nachtwinkels te 
ontmoedigen: er is een stevige jaarlijkse belasting en er zijn normen aan dewelke ze 
moeten voldoen. “Ik stel vast dat die normen een pak strenger kunnen. Bovendien is 
er weinig controle, zodat illegale nachtwinkels ontstaan. Ik heb op de gemeenteraad 
gevraagd om een nieuw voorstel uit te werken om de vergunnings- en exploitatie-
normen te verstrengen. Ik zal het verder opvolgen”, besluit raadslid De Win.

www.n-va.be/dilbeekdilbeek@n-va.be
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FEDERALE BEGROTING
VAN REGERING-DE CROO IS 
ALLERSLECHTSTE VAN EUROPA

Premier De Croo belazert ons met foute cijfers. Daarvoor moest
zelfs zijn eigen staatssecretaris wijken. De feiten zijn nochtans 
helder: België heeft de allerslechtste begrotingscijfers van de 
hele eurozone. Alle broodnodige hervormingen rond de 
arbeidsmarkt en pensioenen blijven uit.” 

“

Sander Loones
N-VA-Kamerlid

Matthias Diependaele
Vlaams minister van Begroting
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Verwacht begrotingssaldo in 2024

VLAANDEREN WÉL OP WEG NAAR
BEGROTINGSEVENWICHT IN 2027

In de Vlaamse begroting geen ‘materiële fouten’ zoals in de federale! 
De Vlaamse Regering zet koers naar een begrotingsevenwicht in 2027. 
We zijn verantwoordelijke politici. Daarom weigeren we de miserie van 
vandaag door te schuiven naar de generaties van morgen. We hebben
de moed om moeilijke problemen nu op te lossen.”

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Saldo na correcties begrotingsdoelstelling
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Evolutie Vlaamse begroting


