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Wie kijkt,  
heeft het gezien! 
Het gemeentebeleid onderging de voorbije 
jaren heel wat veranderingen. En die 
verandering werkt!
Of het nu gaat over beleidscommunicatie, -transparantie of -participatie, over 
broodnodige investeringen in ons openbaar domein, over het voeren van een 
hedendaagse politieke cultuur, over het verhogen van onze veiligheid wegens 
onze kwetsbare ligging pal naast het Brussels Gewest, over het nemen van de 
duurzaamheidsklip door groene investeringen in ons gemeentelijk gebouwen- 
en wagenpark, over het bewaken en bewaren van het Vlaamse karakter van 
onze gemeente, over het instandhouden en verder uitbreiden van ons brui-
send gemeenschaps- en verenigingsleven, over het stapsgewijs herwaarderen 
van onze dorpskernen, over… ?

Telkens is het antwoord: “Ja, we hebben de verandering gezien!” Verderop in 
dit magazine komen we er in detail op terug. 

Zulke beleidsaanpak betekent een ware omslag in de organisatiecultuur en 
vraagt permanente aandacht en bijsturing van alle betrokken partners: me-
dewerkers, politieke fracties, burgers, organisaties, verenigingen, adviesraden, 
… Geen evidente zaak dus. Maar voor wie denkt, durft en doet oogt de balans 
alvast mooi! 

Maar het werk is allesbehalve af! Integendeel: de kloof met het verleden is 
helaas niet te overbruggen op 6 jaren. Reden te meer dat wij ons met N-VA 
garant stellen om die taak verder af te werken. 

Als u het ons op 14 oktober toestaat, doen we dat bij voorkeur zelfs met een 
duidelijk versterkt mandaat. Zodat we uw èn onze bezorgdheden onverkort 
kunnen realiseren. 

De toekomst is aan ons allen, samen gaan we voluit voor een veilige thuis in 
een welvarend Dilbeek.

Uw burgemeester,

Willy Segers

 Willy Segers



Investeringen  
in wegen 
TEGEN EIND 2018
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Schepen Stijn Quaghebeur, bevoegd 
voor Openbare Werken en Mobiliteit, 
staat ons te woord over de vernieuwing 
van de Dilbeekse wegen.

Stijn, de Dilbekenaar heeft er niet 
naast kunnen kijken. Overal is er 
aan wegen gewerkt. Is het einde 
in zicht?

We hebben inderdaad een serieuze in-
haalbeweging ingezet. Eind 2018 zal er 
44 km weg vernieuwd of in aanleg zijn 
waarvan 20 km met nieuwe riolering. 21 
km fietspaden en 28 km nieuwe voetpa-
den zullen aangelegd of in aanleg zijn. 
Met alles wat uitgevoerd, in uitvoering of 
gepland is zal er meer dan 50 km nieu-
we weg (20% van het wegennet), 34 km 
nieuwe fietspad en 38 km nieuw voetpad 
bijgekomen zijn. 

Is daar mee de kous af?

Zeker niet. De opgebouwde achterstand 
is zeer groot. Dat weet iedereen. In 2013 
bleek dat 90 km weg aan vervanging toe 
was. Dat is van hier tot de kust! Een ge-
lijkaardige en blijvende inspanning zal de 
komende jaren dus nodig zijn. Niet alleen 
de wegen zijn doorgaans versleten, ook 
hetgeen er onder zit. De riolen, de water-
leidingen, de communicatieleidingen enz.

Met welke aanpak heb je als sche-
pen het verschil gemaakt?

Een structurele aanpak was er voordien 
niet. Het was eerder ‘u vraagt, wij draai-

en’. Wij zijn in 2013 gestart met een in-
ventaris van de staat van de wegen. Op 
basis daarvan is een ambitieus meerja-
renprogramma opgemaakt. Bij de mees-
te projecten worden de wegen nu ook 
integraal aangepakt. Oplapwerk moet de 
uitzondering worden, niet de regel. Het 
grootste verschil is dat er nu voldoende 
financiële middelen vrijgemaakt worden 
voor een grondige aanpak.

Hoe zou u het de komende jaren 
verder aanpakken?

Ten eerste moet er voldoende budget 
blijvend vrijgemaakt worden. In tweede 
instantie moet de ingeslagen weg verder 
gezet worden: volledige vernieuwing van 
slechte wegen, de grote verkeersassen 
veiliger maken voor fietsers en voetgan-
gers en de dorpskernen weer aangenaam 
maken zoals in Bodegem en Dilbeek. 
Wegen met betonplaten en oude klinkers 
veroorzaken ook overlast. Die moeten 
prioritair worden aangepakt.

Onkruid is een veelgehoorde 
klacht…

Een oude versleten weg vol barsten en 
voetpaden met brede voegen zijn moei-
lijk onkruidvrij te houden. Bij nieuwe 
aanleg van wegen houden we hier reke-
ning mee. Zij worden zoveel als mogelijk 

onderhoudsvriendelijk aangelegd. Maar 
we moeten hier zeker nog een tandje 
bijsteken. Sinds het verbod op gebruik 
van herbiciden is het soms dweilen met 
de kraan open.

Wegen zijn niet enkel beton. Over 
welke mobiliteitsmaatregelen ben 
je tevreden?

De invoer van voorrangswegen. Dat is de 
logica zelve. Grotere wegen moéten voor-
rang krijgen op kleinere. Dat is ook beter 
voor de verkeersveiligheid. We moeten 
hier nog verdere stappen in zetten. 

Ook wat betreft parkeerbeleid zijn er 
stappen in de goede richting gezet: blau-
we zones, die gecontroleerd worden, zor-
gen voor meer plaats voor bewoners, be-
zoekers en klanten. We leggen ook meer 
kwaliteitsvolle parkeerplaatsen aan: niet 
kris kras door elkaar maar gestructu-
reerd. Binnenkort pakken we zo de par-
king in de Bosstraat en de Lumbeekstraat 
(aan BOKA) aan.

Tot slot hebben we met kleine en grote 
ingrepen maar liefst 9 schoolomgevingen 
veiliger gemaakt.

EEN STRUCTURELE AAN-
PAK WAS ER VOORDIEN 

NIET. HET WAS EERDER ‘U 
VRAAGT, WIJ DRAAIEN’. 

We vernieuwen 
verder

DOSSIER

 Stijn Quaghebeur

44 km
WEG VERNIEUWD OF IN 
AANLEG WAARVAN 20 KM 
MET NIEUWE RIOLERING

21 km
FIETSPADEN

28 km
NIEUWE VOETPADEN



Schuldgraad naar beneden,  
investeringen naar boven

Waterprijs met 7% naar beneden 
door overstap naar De Watergroep

Aantal gemeente-ambtenaren  
  

aantal inwoners

VLAANDEREN


10,3 

PERSONEELSLEDEN  
PER 1000 INWONERS

DILBEEK


8,2 

PERSONEELSLEDEN  
PER 1000 INWONERS

 ' De gemeentelijke organisatie werd gemoderniseerd en 
de gemeentelijke diensten, inclusief OCMW, smolten sa-
men naar een hechte ‘Groep Dilbeek’. Dit om een hogere  
efficiëntie te bekomen én vooral een betere dienstverle-
ning. Dilbeek wordt meer en meer als een moderne KMO 
bestuurd. Deze groep Dilbeek kreeg een nieuw en mo-
dern logo.

 ' Het meerjarenplan 2014-2019 omvat(te) voor bijna 78 
miljoen euro investeringen. Een groot bedrag maar 
broodnodig om de inhaalbeweging die onze Dilbeekse 
infrastructuur nodig heeft, te kunnen financieren. Begin 
2018 was hiervan 65% uitgevoerd of vastgelegd (contracten 
getekend). Met nog 3 van de 7 jaar in dit plan te gaan en 
de grootste investeringspiek gepland voor 2018 en 2020, zit 
het huidige bestuur dus op koers.

 ' We investeerden verantwoord: wegen worden meer 
en fundamenteel aangepakt zodat ze voor 10-tallen ja-
ren meekunnen. Nieuwe gebouwen (Welzijnscampus,  
bal-o-droom, school en kinderdagverblijf ‘t Keperke…) 
worden energiezuinig gebouwd. Het gemeentelijk wagen-
park rijdt op elektriciteit en CNG.

 ' Door het bundelen van alle gemeentelijke verzeke-
ringen, deden we een jaarlijkse besparing van  honderd-
duizenden euro's.

 ' Onder impuls van N-VA slaagden de Vlaamse randge-
meenten er in een dure waterintercommunale (IWVB) te 
ontbinden, uit te treden uit de geldverslindende Brusselse 
waterintercommunale Vivaqua om toe te treden tot De 
Watergroep. Een coöperatieve vennootschap, geen inter-
communale. 

We besturen 
verantwoord verder

THEMA

78 miljoen €
AAN INVESTERINGEN

990€
PER INWONER IN 2012

    7%
TOTAAL PRIJSVOORDEEL BEWONERS/JAAR: 

1,5 MILJOEN €
750€

PER INWONER IN 2016

Kinderdagverblijf 
‘t Keperke

Bal-o-droom 
en skatepark 
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 ' We investeren verder in scholen en kinderopvang, soms 
zelfs op dezelfde plaats. De nieuwbouw van ’t Keperke 
met 8 kleuterklasjes, enkele klassen voor de lagere school én 
bijkomende kinderopvang voor 36 kindjes!

 ' In Dilbeek behoorden kampeertoestanden voor inschrij-
vingen in de scholen al snel tot het verleden! Met een cen-
traal (digitaal) aanmeldingssysteem kan iedereen zijn 
voorkeursscholen doorgeven. Een transparant, eerlijk en 
objectief systeem!

 ' Het “Huis van het Kind” ging officieel van start: alle infor-
matie en begeleiding voor kinderen, van baby tot jongvol-
wassene, werd samengebracht onder het dak van 1 effectief 
en digitaal huis!

 ' Dilbeek waar jongeren thuis zijn! In 2016 werd onze ge-
meente bekroond met de titel van “Jeugdgemeente van 
Vlaanderen”!

 ' De Scouts van Paloke en De Pelgrims konden nieuwe loka-
len in gebruik nemen!

 ' Het skatepark en de Bal-o-droom in het centrum van 
Dilbeek laten ouderen en jongeren naast elkaar genieten 
en ontspannen!

 ' Aanleg synthetisch voetbalveld met LED-verlichting in 
Schepdaal is gestart.   Schepen Van den Houte en Fractielei-
der De Freyne hielden zich aan hun belofte!

 ' Onder impuls van schepenen Van Hove en Quaghebeur 
werden buslijn 810 omgeleid via het rusthuis en de ser-
viceflats van Breugeldal. Het proefproject gestart in 2015 
werd definitief!

 ' De allerkleinsten kunnen zich uitleven op speelpleintjes 
en kinderboerderij Neerhof!

 ' Dilbeek is op weg een hartveilige gemeente te worden. Op 
verschillende locaties werden AED-toestellen gehangen om 
mensen met hartproblemen snel de eerste zorgen te kunnen 
toedienen!

 ' Schoolstraten, fietsstraten en éénrichtingsverkeer aan scho-
len maakten onze schoolomgevingen een pak veiliger!

 ' Wat betreft ouderenvoorzieningen werden onder onze im-
puls assistentiewoningen bijgebouwd, tweepersoonskamers 
in het rusthuis werden ontdubbeld en werd een nieuwe keu-
ken voorzien in Breugheldal! 

We zetten ons verder in voor onze 
kinderen, onze jeugd en onze senioren

THEMA



Dorpskern-
vernieuwing om 
lokale economie een 
duwtje te geven
 Verheydenstraat

  Dorpsplein Bodegem

Plaats voor  
ouderen met 
kwaliteitsvolle 
serviceflats
 Breugheldal - Itterbeek

Groene, open 
ruimte crëeren 

en beschermen is 
absolute noodzaak

 Wolfsputten - Dilbeek

Blauwe zones 
creëren meer 
ruimte voor klanten, 
bezoekers en 
bewoners

Dilbeekse pareltjes, 
ons erfgoed in 
ere bewaren en 
herstellen
Sint-Alenatoren - Dilbeek 

Pedemolen - Pede  

aan ‘goed leven’  
in Dilbeek

 ' Goed opgroeien

 ' Goed sporten

 ' Goed ontspannen

 ' Goed veilig bewegen

 ' Goed oud worden 



Lang en gezond 
leven in Dilbeek 

garanderen
 Finse piste - Dilbeek

 AED-toestel  
Solleveld - Bodegem

Al 15 km extra 
fietspaden en nog 
eens 20 te gaan
 Fietspad Gossetlaan -  
Bijgaarden

Veiligheid  
boven alles!

 Uitbouw cameraschild N8

 5 buurtinformatienetwerken

Blijven investeren  
in veilige, 

aangename  
straten en pleinen
 Huisje Mostinckx - Bodegem

 Plannen dorpsplein - Kapelle
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 ' Veilig Thuis in Dilbeek. Eén van onze belangrijkste be-
kommernissen. En we investeerden hier fors in! 

 ' We zetten de eerste stappen voor de uitbouw van een ca-
meraschild in Dilbeek. Startende met de belangrijkste en 
drukste verkeersas: de Ninoofsesteenweg. Ook in de toe-
komst willen we andere invalswegen uitrusten met camera’s 
(Dansaertlaan, Itterbeeksebaan, Gossetlaan). Dit om de ver-
keersveiligheid te verhogen en de snelheidsbeperking op 
deze onveilige straten af te dwingen. 

 ' Het politiekorps kende een stijging van haar budget met 
maar liefst 20%. Meer blauw op straat is het resultaat!

 ' Een ander resultaat is een gevoelige daling van het aan-
tal inbraken in woningen en voertuigen.

We ijveren verder 
voor onze veiligheid

THEMA

 ' Onder impuls van burgemeester 
Segers werd een eerste buurt- 
informatienetwerk (BIN) opge-
richt in de Kaudenaardewijk. Door 
haar succes volgden er snel 3 andere 
in het centrum Dilbeek, Schepdaal 
en de Saviowijk. Een 5de netwerk is 
in oprichting. Deze nauwere samenwerking tussen buurtbe-
woners en politie wordt alvast door beiden positief geëva-
lueerd.

 ' Deze ploeg met N-VA nam het initiatief om eindelijk een 
volwaardige brandweerkazerne in Dilbeek te krijgen mét 
permanente en volwaardige hulpverlening. Jammer ge-
noeg kent het dossier achterstand omwille van politiek ge-
krakeel. Er wordt gesproken van een megalomaan project. 
Ten eerste kloppen de geciteerde bedragen niet: netto kost 
de kazerne 3 miljoen euro ipv 9. Ten tweede staat er geen 
prijs op uw veiligheid!

Investering in veiligheid 2017

Meer personeel

12 ANPR op N8

Gemeentelijke dotatie aan politiezone

15%

Inbraken voertuigen 2009-2017Inbraken gebouwen 2009-2017
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Lange wachtrijen aan de loketten, een verouderde web-
site waar een kat haar jongen niet meer in vond, verouderd 
dienstbetoon met nog eens wachtrijen aan de deur van de 
burgemeester, bouwvergunningen in 6 papieren exemplaren 
indienen,… Voorbeelden van hoe het er 6 jaar geleden aan 
toe kon gaan.

De afschaffing van de ‘zitdagen’ maakten oorspron-
kelijk nogal wat reacties los…

Burgemeester Willy Segers: “het op bepaalde momenten een 
spreekuur organiseren leek ons niet meer van deze tijd. De 
mensen moesten uren zitten wachten om hun vraag aan de bur-
gemeester te stellen. Ik vond dit geen goede ‘dienstverlening’. 
Ik ben op verschillende manieren én op elk moment zeer be-
reikbaar voor de burger. Via mail, telefoon of na een afspraak 
maak ik er een erezaak van om mensen 
zo snel als mogelijk correcte informatie te 
verschaffen. Onze gemeentelijke diensten 
staan paraat om burgers zo snel mogelijk 
te bedienen. Dat is ook hun kerntaak. On-
langs was er een enquête in het Nieuws-
blad waar ik een 10 op 10 kreeg voor be-
reikbaarheid en contact met de burger. Een 
bewijs dat een moderne aanpak loont!"

Welke initiatieven werden genomen om de inspraak 
voor de burger te verhogen?

Burgemeester Willy Segers: "een open bestuurscultuur is voor 
ons van groot belang. Niet besturen in een ivoren toren maar 
de mensen inzicht geven in het bestuur : eén voorbeeld hiervan 
is dat de mensen sinds een aantal jaren vanuit hun luie zetel de 
gemeenteraad live kunnen volgen. In 2014 organiseerden we 
een ‘Ronde van Dilbeek’ waarbij het voltallige schepencollege 
het meerjarenplan voor de gemeente in alle deelgemeenten 
ging toelichten. Ook hier een trendbreuk. En dan vergeet ik de 

10-tallen inspraaksessies in het kader van de aanleg van wegen, 
pleinen en fietspaden die schepen Quaghebeur organiseerde, 
alsook de inspraaksessies rond het masterplan Caerenberg-Ke-
perenberg van schepen Vanden Houte. Deze vele inspraakmo-
menten leiden in veel gevallen nog tot grotere en kleinere aan-
passingen. Zo hoort het ook!"

Is er wat dienstverlening zelf één en ander verbe-
terd?

Burgemeester Willy Segers: "Zeer zeker! De lange wachtrijen 
aan de loketten werden aangepakt. De loketten werden voor-
zien van een ticketsysteem. Mensen nemen eerst een ticketje 
en geven aan voor wat ze komen. Zo worden ze dadelijk naar 
het juiste loket gestuurd en zijn de wachtrijen zo goed als ver-
dwenen. Snelle en correcte bediening. Voor algemene vragen 

werd het algemeen onthaal ook aangepast 
en verhuisd. Meer en meer zaken kunnen 
nu ook digitaal aangevraagd worden via de 
website. Dat breiden we verder uit."

Ook op digitaal vlak veranderde heel 
wat?

"Schepen van communicatie Stijn Quaghebeur vatte direct de 
koe bij de horens en Dilbeek zette zijn eerste stappen op de 
sociale media. Intussen werd er hard gewerkt aan 1 toeganke-
lijke website voor gemeente en OCMW. In 2016 was die klaar, 
volledig in de nieuwe huisstijl en met een pak nieuwe functies. 
Bovendien vlot raadpleegbaar via de smartphone. Men kan 
zich ook inschrijven voor een digitale nieuwsbrief zodat je we-
kelijks een mailtje krijgt met daarin het gemeentelijke nieuws 
van de afgelopen week. Tot slot komt er binnenkort nog een 
stadsapp uit op Dilbeekse leest waarin mensen meldingen kun-
nen doorgeven, openingsuren raadplegen en verenigingen en 
handelaars kunnen er zelf pagina’s op aanmaken. Weer een se-
rieuze stap vooruit dus!"

NIET BESTUREN IN EEN 
IVOREN TOREN MAAR DE 
MENSEN INZICHT GEVEN 

IN HET BESTUUR

We werken verder aan 
een goede dienstverlening

DOSSIER



 ' Dilbeek waar Vlamingen Thuis zijn! Voor ons is de slogan 
zeer actueel. We sluiten niemand uit maar nieuwkomers 
moeten beseffen dat Dilbeek Vlaams is, en onze regels 
hier gelden!

 ' Nieuwe welkomstborden en permanente bevlagging ma-
ken in het straatbeeld duidelijk dat Dilbeek een Vlaamse ge-
meente is en niet een uitloper van Brussel!

 ' Vlamingen zijn gastvrije mensen die graag onder elkaar zijn, 
een stukje eten en drinken. De vele wijk- en buurtfeesten 
beklemtonen dit!

 ' De Dag van de Dilbekenaar is een dag voor en van de Dil-
bekenaar! Nieuwkomers kunnen er komen proeven van 
onze Vlaamse cultuur. Ook het Vijverfestival beklemtoont 
dit elk jaar opnieuw!

We beschermen onze 
Vlaamse identiteit verder

THEMA

 ' Nederlands (aan)leren is dé manier om mensen te integre-
ren en op te nemen in onze Vlaamse gemeenschap. Dit doen 
we via het onderwijs, taalbaden, cursussen en allerlei andere 
initiatieven!

 ' Een consequent Vlaamse houding betekent ook Neder-
lands in het gemeentehuis. Dienstbetoon in andere talen 
kan niet. Dat zou de deur openzetten voor faciliteiten. Daar 
passen we voor!

 ' Ons Vlaams erfgoed beschermen we consequent!

 ' De 11-juli viering werd nieuw leven ingeblazen. Geen saaie 
bedoening maar samen zingen, feesten en plezier maken!

 ' Consequent: dat waren we ook in onze strijd om de Vlaam-
se gemeente uit een geldverslindende Brusselse waterinter-
communale te laten stappen! Na veel tegenstand is dit gelukt 
met een groot financieel voordeel voor alle Dilbekenaars!



En dan ook nog 

 v 2500 zonnepanelen geplaatst 

 v 350 publieke vuilnisbakjes

 v 120 taalbrieven verstuurd

 v 53 medewerkers + 400000€/jaar  
middelen om gemeente proper te houden
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Gezond Vlaams verstand
N-VA is de leidende partij in zowel de Vlaamse als federale regering. Velen zien 
ons graag mislukken. Maar de peilingen geven toch een ander beeld. Zelfvoldaan 
zijn we niet, maar het mag duidelijk zijn dat er op veel vlakken de beloofde ver-
andering is gekomen. Het werk is uiteraard niet af. Ook niet in Dilbeek.

N-VA heeft 4 jaar geleden haar verantwoordelijkheid geno-
men op alle beleidsniveaus. Een fundamentele en definitieve 
hervorming van ons land is nog steeds ons belangrijkste doel. 
Niet zomaar, maar om dit complex land een pak éénvoudiger 
en efficiënter te maken. Gelukkig hebben de meeste burgers in 
Vlaanderen genoeg gezond verstand om in te zien dat binnen 
een democratisch bestel alleen maar wetten gemaakt kunnen 
worden met meerderheid van stemmen.  En laat het nu juist 
die meerderheden zijn – of het gebrek eraan - die ons hebben 
verplicht voorlopig af te zien van een noodzakelijk definitieve 
hervorming. 

Desondanks heeft N-VA, na een duidelijke verkiezingsover-
winning, haar verantwoordelijkheid genomen en zich niet la-
ten duwen in het hoekje van onverantwoorde roepers aan de 
zijlijn.  Een hoekje waarin men ons graag geduwd had.  

Dat was een misrekening. Vooruit kijken en degelijk besturen 
was ons antwoord.  Ik lees in boekjes van andere partijen dat de 
belastingsverlagingen op federaal vlak er zijn gekomen dankzij 
hen. Toch vreemd dat het blijkbaar pas kon in een regering met 
N-VA en een N-VA minister van financiën.

Alle ministers die boven het maaiveld uitsteken, komen uit de 
N-VA stal. Dat is niet toevallig! Een land besturen en belangrij-
ke beslissingen nemen,  dwing je nu eenmaal  beter af zonder 

schatplichtigheid aan allerlei verwante en verstarde zuilor-
ganisaties, drukkingsgroepen of andere - dikwijls syndicale - 
remmende factoren.  

Voor ons geen koehandel meer zoals de Snel-Belgwet, daterend 
uit een liberaal-socialistische periode waarin een Premierpost-
je werd afgedwongen in ruil voor honderdduizenden paspoor-
ten van behoeftige nieuwe Belgen met (rood) stemrecht.

Voor ons geen vastgoedpatrimonium constructies om sociale 
woningen te ruilen voor stembolletjes in het Brusselse waar 1 
op de 5 huizen eigendom is van de Stad. Diezelfde stad waar 
geen enkel schandaal bestaat zonder PS signatuur.

N-VA wil naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen met 
duidelijke accenten waarmee elke gezonddenkende Vlaming 
ons de grootste partij van het land maakte.

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen. Ook in Dilbeek willen 
we dat met al onze kandidaten ondersteunen en bewerkstellingen.

De grootste partij van het land word en blijf je niet zomaar.  
Dat moet je verdienen.  Elke dag opnieuw.  Daarom doen we in 
oktober opnieuw beroep op Vlaams gezond verstand.

Luc Vanlee • Voorzitter N-VA Dilbeek,

 Luc Vanlee



Veilig thuis in een welvarend Dilbeek

Onze enthousiaste kandidaten  
In ons volgend magazine zetten we ze één voor één in de kijker!

1. Anneleen Van den Houte 
Schepdaal

2. Annie Scholte 
Sint-Martens-Bodegem

3. Bart Baré 
Itterbeek

4. Bernadette 'Bedet' Smeulders 
Dilbeek

5. Brigitte Gins 
Sint-Martens-Bodegem

6. Christine Baudewyn 
Dilbeek

7. Christine Mertens 
Dilbeek

8. David De Freyne 
Itterbeek

9. Diane Van Hove 
Dilbeek

10. Dries Van Gansbeke 
Dilbeek

11. Farah De Camps 
Schepdaal

12. Francis ‘Tage’ Tratsaert 
Dilbeek

13. Frank De Dobbeleer 
Dilbeek

14. Frederik ‘Fre’ Vanhee 
Sint-Martens-Bodegem

15. Greta Van Overtveldt 
Groot-Bijgaarden

16. Harry De Win 
Itterbeek

17. Jan Erkelbout 
Dilbeek

18. Jo Donvil 
Dilbeek

19. Karine Hellinckx 
Dilbeek

20. Katrien Van Lint 
Sint-Martens-Bodegem

21. Kurt Dedobbeleer 
Schepdaal

22. Lieven Declercq 
Groot-Bijgaarden

23. Luc Vanlee 
Dilbeek

24. Marc ‘de Witte’ Mertens 
Dilbeek

25. Marie-Josée Van Laethem 
Groot-Bijgaarden

26. Maries Haelterman 
Dilbeek

27. Matthias Verschaffel 
Sint-Martens-Bodegem

28. Peter Respilieux 
Dilbeek

29. Saïda Louahrani 
Schepdaal

30. Sonia Van Vlaenderen 
Schepdaal

31. Stefaan De Proft 
Groot-Bijgaarden

32. Stijn Quaghebeur 
Sint-Martens-Bodegem

33. Vicky Van de Schoot 
Groot-Bijgaarden

34. Wendy Buelens 
Groot-Bijgaarden

35. Willy Segers 
Dilbeek
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