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N-VA veruit de grootste partij in Dilbeek

Willy Segers
Burgemeester

Stijn Quaghebeur
Schepen

N-VA-kiezers bedankt

Op 26 mei trok u naar de stembus om uw vertegenwoordigers te kiezen in het Vlaamse, federale en Europese 
parlement. In Dilbeek werd de N-VA veruit de grootste partij. 28 procent van de Dilbekenaars koos voor de 
enige echte volkspartij van Vlaanderen. 

Willy Segers en Stijn Quaghebeur scoren goed
N-VA Dilbeek bedankt oprecht alle sympathisanten, medewerkers en kiezers voor de schitterende uitslag van de twee Dilbeekse 
N-VA-kandidaten. Burgemeester Willy Segers klokte af op 10 839 voorkeurstemmen op de lijst voor het Vlaams Parlement. Schepen 
Stijn Quaghebeur kreeg 7 280 voorkeurstemmen achter zijn naam op de Kamerlijst. Zowel Willy als Stijn halen meer voorkeurstem-
men dan bij de parlementsverkiezingen in 2014. 

De zesde Vlaams-Brabantse N-VA-zetel ontglipte jammer genoeg in extremis aan Willy Segers. Hij verlaat na ruim tien jaar met 
opgeheven hoofd het Vlaams Parlement en blijft strijdvaardig ijveren voor een Vlaamse, groene en veilige Rand.

Heeft u de openlucht- 
tentoonstelling De Blik  
van Bruegel al bezocht?
Was u een van de 4 000 bezoekers van De Blik van 
Bruegel, onze schitterende Dilbeekse openlucht-
tentoonstelling naar aanleiding van het Bruegeljaar 
2019? Zo niet, dan moet u zeker eens een kijkje 
gaan nemen. Schepen van Toerisme Anneleen Van 
den Houte is supertrots op deze realisatie.
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Openluchttentoonstelling  
De Blik van Bruegel groot succes

7 280  
voorkeurstemmen

10 839  
voorkeurstemmen
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Sven Kums-voetbal-
terrein geopend 
In april werd het nagelnieuwe kunstgrasveld van FC 
Schepdaal officieel geopend. Het veld draagt de naam van 
profvoetballer Sven Kums. Op dezelfde dag organiseerde de 
voetbalclub een benefietdag ten voordele van vzw De Poel. 
Dat leverde maar liefst 5 000 euro op voor het goede doel. 

Werken Robert  
Dansaertlaan  
schieten goed op
Bij het in de bus vallen van dit huis-aan-huisblad zullen de 
eerste twee fasen van de werken aan de Robert Dansaertlaan 
zo goed als achter de rug zijn. De volgende twee fasen zullen 
van augustus tot december uitgevoerd worden in de zone rond 
het op- en afrittencomplex en de tramterminus. Nog even 
doorbijten dus, maar het resultaat zal gezien mogen worden.

U bent van harte welkom voor een academische zitting 
met gastspreker Paul Scheffer, hoogleraar Europese 
studies en schrijver van boeken over migratie en  
integratie. Hij is ook een ‘nieuwe’ Dilbekenaar.  
Diezelfde avond wordt tevens de cultuurprijs uitgereikt.

•  10 juli 
Gespreksavond met Paul Scheffer - 
20 uur - Dil’arte

Voor uw agenda

Het decor van het zomercafé kleurt ook dit jaar 
weer geel-zwart. Er kan lustig meegezongen en 
gedanst worden met de Vlaanderen Boven Band 
van Gene Thomas en gastartiesten.

•  9 juli 
Zomercafé Dilbeek - 20 uur

Dilbeek is dit jaar de focusgemeente van het Gordelfestival. We hopen op duizenden bezoekers die 
komen fietsen, joggen of wandelen. Er wordt heel wat randanimatie voor sporters, kinderen, tieners, 
foodtruckbezoekers en muziekliefhebbers voorzien. De oorspronkelijke idee om al sportend het Vlaamse 
en groene karakter van de rand rond Brussel te ontdekken, laten wij zeker niet los. Tot dan!

•  1 september 
Gordelfestival in Dilbeek

  De werken aan de Robert 
Dansaertlaan schieten goed op.

  Afdelingsvoorzitter David De Freyne, schepen van Sport 
Anneleen Van den Houte en burgemeester Willy Segers 
bij de inhuldiging van het Sven Kums-terrein.
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Plannen vernieuwing  
stationsbuurt voorgesteld 
Er gaan al enkele jaren stemmen op om de stationsomgeving in 
Savio te vernieuwen. Op 26 juni werd de eerste aanzet gegeven. 
Nabij het station stelde het gemeentebestuur de voorlopige  
plannen voor. In een volgende fase krijgt iedere inwoner de  
kans om zijn zegje te doen over de voorliggende plannen.

Hoe zien de plannen eruit?
Op woensdag 26 juni stelde het gemeentebestuur de officiële 
startnota voor met daarin de voorlopige plannen. Maar wat hou-
den deze plannen in? De grote lijnen bestaan uit:
•  de ondertunneling van de spoorweg via een vernieuwde  

Wolsemstraat;
•  de aanleg van voldoende parkeerplaatsen naast de spoorweg 

onder de fietsautostrade;
•  Een nieuwe tunnel voor fietsers en voetgangers waar nu de 

huidige spooroverweg is;
•  Mogelijk nieuwe voet- en fietspaden in de stationomgeving; 
•  De mogelijkheid om in de toekomst rijwoningen en apparte-

menten tot normale hoogte te bouwen vlak naast het station.

Inspraak voor inwoners
De plannen komen niet uit de lucht vallen. De inwoners van 
Savio organiseerden zichzelf in een stationsbuurtraad, waar ze 
proactief ideeën en meningen uitwisselen. Bij het opmaken van 
de voorlopige plannen is rekening gehouden met de inbreng van 
de stationsbuurtraad. De startnota zal voor de wakkere burger 
van Savio dan ook herkenbare en gewenste ingrepen weergeven. 

In een volgende fase krijgen alle inwoners de kans om hun  
zegje te doen over de voorliggende plannen. Op die manier  
wil het gemeentebestuur werk maken van een zo groot mogelijk 
draagvlak. 

Wateroverlast in  
Bronstraat aangepakt
De Bronstraat had al jaren te maken met wateroverlast. Daarom werd 
een extra rioolbuis aangelegd om als buffer te dienen bij hevige regenval. 
Tegelijkertijd kreeg de straat een nieuw wegdek. Van de gelegenheid werd 
ook gebruik gemaakt om de volledige Lambrechtslaan en Neerhofstraat 
te vernieuwen. Samen met een knip in de Neerhofstraat ontstaat zo een 
goed befietsbare en verkeersluwe verbinding tussen Itterbeek en Dilbeek.

Werken in centrum Dilbeek afgerond 
Wegdek en riolering vernieuwd
De werken in het centrum van Dilbeek 
zijn achter de rug. Het eerste deel van 
de uitvoering van het masterplan 
bevatte de heraanleg van de Span-
jebergstraat, de Verheydenstraat, de 
Sint-Alenalaan en een deel van de 
Kasteelstraat. Zowel de rioleringen als 
1,5 km wegen werden volledig 
vernieuwd. Twee parkings werden 
heraangelegd. De werken namen in 
totaal een jaar en twee maanden in 
beslag.

In najaar starten nieuwe werken
Daarmee is de kous niet af. Wegen en 
voetpaden in heel het centrum zijn 
oud, aftands en aan vernieuwing toe. 
In het najaar volgen dan ook gelijkaar-
dige werken aan de Roelandsveldstraat 
en Tennislaan. Het voorbereidend 
(studie)werk voor de vernieuwing van 
de Baron de Vironlaan, de Berchem-
straat, de Moeremanslaan en heel de 
omgeving van het gemeenteplein gaan 
weldra van start. Binnen enkele jaren 
kan de vernieuwingsoperatie ook daar 
verdergezet worden. We houden dus 
woord en werken verder!

  De stationsbuurtraad tijdens 
een eerdere druk bijgewoonde 
bijeenkomst. 

  Niet alleen de wateroverlast in de Bronstraat 
werd aangepakt. De straat kreeg een volledig 
nieuw wegdek. Ook de Lambrechtslaan en de 
Neerhofstraat werden vernieuwd.
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Vlaams Parlement Kamer Europa
Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

Theo Francken
Kristien Van Vaerenbergh
Darya Safai
Jan Spooren
Katrien Houtmeyers

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.

Ben Weyts
Nadia Sminate 
Lorin Parys
Piet De Bruyn
Inez De Coninck 
Allessia Claes

Uw N-VA-verkozenen uit Vlaams-Brabant:


