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VROUWEN AAN
DE MACHT IN DILBEEK

DILBEEK
Met dank voor uw
appreciatie!
In de media verschenen eind januari
heel wat interessante cijfers over de
bestuurlijke kwaliteiten van lokale
partij-afdelingen, gemeenteraadsleden
en burgemeesters. N-VA Dilbeek is
alvast bijzonder opgetogen over de
uitkomst van deze publieke bevraging.

V.U.: Johan Maertens, Vrijheidslaan 15, 1700 Dilbek

Sinds Anneleen Van den Houte op 1
januari schepen werd, zijn de dames aan
de macht in het Dilbeekse schepencollege. Voor het eerst bestaat dat nu uit vijf
vrouwelijke en vier mannelijke collegeleden.
Reken daar een vrouwelijke gemeentesecretaris en gemeenteraadsvoorzitster bij
en Dilbeek mag zich fier en terecht tot een
vrouwvriendelijke bestuurscultuur rekenen.
Daar zijn we bijzonder trots op, temeer daar
dit zonder enige verplichting of quota tot
stand kwam.

Als bestuurspartij volgen we duidelijk de
nationale trend. Degelijk, correct, streng
maar rechtvaardig én consequent. En dat
waardeert u duidelijk. Over de ganse lijn
presteren we beter dan de vorige besturen:
 De appreciatie voor onze
burgemeester is hoog.
Met een score van 6,1 op
10 zit Willy Segers in het
toppeloton van de ons
omringende gemeenten.
Hij scoort ook 18 procent
hoger dan zijn voorganger.
 Het volledige gemeentebestuur scoort 9,4 procent
hoger dan het vorige.

WE HOREN GRAAG WAT
JIJ DENKT!
www.n-va.be/dilbeek
@NVADilbeek
www.facebook.com/NVAdilbeek

www.n-va.be/dilbeek

 De scores voor de wijze
waarop Dilbeek criminaliteit
en kleine overlast aanpakt,
gaan substantieel omhoog.
 Ook het aanbod van
sportinfrastructuur, cultuur
en bibliotheekmateriaal
wordt gesmaakt.

De kracht van verandering werkt!
Luc Vanlee, voorzitter N-VA DIlbeek

 Tot slot wordt de score
voor het onderhoud van wegen
en voetpaden meer dan
verdubbeld ten opzichte
van de vorige bestuurs-periode.
Kortom, volgens de enquête zouden
maar liefst drie van de vier bevraagden
voor hetzelfde bestuur kiezen, moesten
ze vandaag naar de stembus trekken.
Dank hiervoor. Blijf ons vertellen wat
we nóg beter kunnen doen, zodat onze
scores er verder op vooruitgaan.
Want dat betekent dat Dilbeek erop
vooruitgaat.

2016 wordt een
kanteljaar

Bij aanvang van deze bestuursperiode moesten we – met een
uitgaventekort van bijna 5 miljoen
euro als ‘startgeschenk’ uit 2012 –
ingrijpen in de financiële situatie van
de gemeente. Het gevolg was een
reeks weldoordachte besparingen,
efficiëntiewinsten en aanpassingen
van het fiscaal regime (dat echter
nog steeds onder het algemeen
Vlaamse gemiddelde blijft). Dit
was een absolute noodzaak om
op middellange termijn de nodige
zuurstof te creëren voor broodnodige
investeringen.

HEEL WAT INVESTERINGEN GEPLAND
Jong en oud zullen profiteren van de
vele investeringen die Dilbeek plant.
2016 brengt ons halverwege deze
bestuursperiode. Tijd dus om even
achterom te blikken op wat de
voorbije jaren is opgebouwd en
voorbereid. En om vooruit te kijken
naar de plannen die de komende
drie jaar uitgevoerd zullen worden.
Mag de huidige bestuursploeg
fier terugblikken op de naarstige
arbeid van de drie voorbereidende
jaren? Jazeker: dat blijkt ook
tijdens de raadszittingen waar
enkel procedurekwesties (zoals
een ontbrekende datum of
handtekening in een achterliggend
dossier) of één anonieme brief rond
personeelsproblematiek nog wat stof
doet opwaaien.

Die tijd is nu aangebroken. Vanaf
2016 zal u merken dat we u meer
dan één ding teruggeven voor de
geleverde inspanningen. In 2016
staan onder meer de volgende
projecten op de agenda (een
vollediger overzicht vindt u op onze
webpagina):
 25 werven op het openbaar
domein die verouderde riolering,
wegdekken, fiets- en voetpaden
aanpakken, maar ook de
toegankelijkheid verbeteren.

 In Itterbeek start de bouw van
een nieuwe kleuterschool en
kinderdagverblijf.
 We creëren in Westrand het
meest duurzame fietspunt van
Vlaanderen.
 Extra politiebudgetten om aan
iedere Dilbekenaar een nog betere
en probleemgerichte veiligheid te
bieden.
Dit werk is uiteraard absoluut nog
niet af. Ook op langere termijn
hebben we nog veel plannen om
onze gemeente beter en aangenamer
te maken.
Deze bestuursmeerderheid levert in
een korte periode alleszins het bewijs
van een beloofde verandering in
aanpak en bestuurscultuur.
Onze N-VA-bestuurders en
raadsleden in gemeente en OCMW
zetten zich daarvoor dagelijks in.

Meireizen gaan naar nationaal park Biesbosch
Schepen Diane Van Hove nodigt alle senioren van Dilbeek uit op 23, 24 en 25 mei voor een nieuwe editie van de
meireizen!
Dit jaar trekken we met z’n allen naar het nationaal park Het Biesbosch. Ontdek samen met ons, al varend, dit
prachtige natuurgebied in Noord-Brabant (Nederland). Wie al eens is meegegaan met de meireizen, weet dat je er
snel bij moet zijn om kaarten te reserveren in Westrand en dat er ook gezorgd wordt voor lekker eten.

Gemeente winkelt bij Dilbeekse bedrijven
Met de steun van de dienst Lokale Economie organiseerde de gemeente Dilbeek in het najaar een infoavond. De
Dilbeekse ondernemers kwamen er te weten hoe ze zaken kunnen doen met de gemeente. Het ging met name over
overheidsopdrachten: hoe zitten die in elkaar en welke soorten zijn er allemaal?
Het is duidelijk dat niet enkel grote spelers op de markt een kans maken
om zo’n opdracht binnen te halen. Ook lokale ondernemers kunnen
meedingen, zowel voor het leveren van producten als voor het leveren van
diensten.
19 bedrijven hebben hier inmiddels al hun interesse voor laten blijken.
Hun gegevens worden nu in een databank toegevoegd. “Dit een mooie
verwezenlijking van één van onze programmapunten, een bewuste keuze
om onze lokale economie te ondersteunen”, besluit schepen Van den Houte.

 Een nieuwe, gebruiks
vriendelijke webpagina voor de
gemeente én een bijhorend e-loket.
 Een nieuwe welzijnscampus in
Groot-Bijgaarden opent dit jaar de
deuren.

Onze ploeg is er voor u!
Deze mensen werken dag in dag uit voor u aan de Verandering:
Willy Segers, burgemeester

Gemeentelijke
veiligheid zet
nieuwe stap
vooruit
In december nam de gemeenteraad
enkele belangrijke financiële
beslissingen voor de gemeentelijke
veiligheid. Dilbeek is
criminaliteitsgevoelig, dat bewijst de
dagelijkse realiteit helaas. Daarom
verhoogt de gemeente de dotatie aan
de politie met bijna 400 000 euro. In
totaal bedraagt het politiebudget nu
bijna 5 miljoen euro.

dilbeek@n-va.be

NUMMERPLAATHERKENNING EN
TRAJECTCONTROLE

Burgemeester Willy Segers, bevoegd
voor Veiligheid: “Ten eerste maken
we een einde aan de stop op een
uitbreiding van het personeel, die
sinds 2011 gold. Naast de zes plaatsen
die al openstonden, verklaren we nu
nog eens zes bijkomende operationele
functies open. Hopelijk geraken die
snel opgevuld, om een antwoord
te bieden op de gestegen werk- en
interventiedruk.”

Bovendien investeren we samen met
politiezone Pajottenland in een aantal
ANPR-camera’s met automatische
nummerplaatherkenning. Er komt
ook trajectcontrole op de Ninoofse
Steenweg tussen Schepdaal en Lennik.
Ter hoogte van het afrittencomplex in
Dilbeek bekostigen we zelf een post
die registreert wie vanuit Brussel
Dilbeek binnenkomt.
Hiermee neemt Dilbeek initiatief in
het veiligheidsschild dat zowel de
procureur van Halle-Vilvoorde als
de gouverneur op termijn willen
installeren. Het kan de veiligheid van
iedere Dilbekenaar maar bevorderen.

Willy Segers
Burgemeester, veiligheid, Vlaams karakter
en wijkwerking

Stijn Quaghebeur
Schepen van Mobiliteit, Openbare
Werken, Fietsbeleid
en Communicatie

Anneleen Van den
Houte
Schepen van Lokale
Economie, Sport,
Toerisme

Diane Van Hove
Schepen van Cultuur,
Senioren, Tewerkstelling

Frank De Dobbeleer
Gemeenteraadslid

Francis Tratsaert
Gemeenteraadslid

Jan Erkelbout
Gemeenteraadslid

David De Freyne
Gemeenteraadslid

Katrien Van Lint
OCMW-raadslid

Henk Van de Genachte
OCMW-raadslid, lid Vast
Bureau OCMW

www.n-va.be/dilbeek

Uw provincie wordt
slanker en goedkoper
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.

Liesbeth Homans

In 2017 verschuiven heel wat
bevoegdheden van de provincie
naar uw gemeente en naar
Vlaanderen. Want die zijn veel
beter geplaatst om taken op het
vlak van welzijn, jeugd, cultuur
en sport uit te voeren.

Vanaf 2018 wordt ook
het aantal provincieraadsleden
in elke provincie gehalveerd.
De provincie wordt zo
een pak goedkoper en
dat zal u voelen. De
provinciebelasting
zal dalen.

BEVOEGDHEDEN
Uw gemeente

NU

72

Vlaanderen

-50%

provincieraadsleden
in Vlaams-Brabant

ovincie
nog 35 pr

n
raadslede

“Als grootste (oppositie)partij in de Vlaams-Brabantse provincieraad blijft de
N-VA nauwgezet erop toezien dat de provinciale bestuursmeerderheid
(CD&V, Open Vld, sp.a en Groen) de afspraken over de afgeslankte rol en
bevoegdheden van de provincie loyaal en strikt naleeft.
Sinds 2009 engageren alle meerderheidspartijen op Vlaams niveau zich
ondubbelzinnig vóór meer bestuurlijke efficiëntie en tegen bestuurlijke
verrommeling. We willen dus niet dat het provinciaal bestuur ondertussen
politieke spelletjes speelt om zich tegen dat engagement te verzetten”,
onderlijnt fractievoorzitter Linda De Dobbeleer-Van den Eede.

“De N-VA wil de provinciale middelen
verantwoord besteden.”
Linda De Dobbeleer-Van den Eede, N-VA-fractievoorzitter provincieraad

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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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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