




Beste Dilbekenaar

Een burgemeester bevindt zich best onder de mensen. Om te praten. En vooral te luisteren.  
De ploeg waarmee ik ondertussen meer dan vier jaar Dilbeek mag besturen, maakt daar een 
erezaak van.

Besturen doe je immers te midden van de mensen, met de bewoners van je wijk, en alle deelgemeenten. 
Best niet enkel in een besloten kasteel, maar vooral met een babbel op straat, door samen een glas te 
klinken op een wijkfeest, wat rond te kuieren op een avondmarkt … En vandaag ook door beschikbaar te 
zijn via de sociale media.

Vanaf de eerste dag hebben we die aanpak in daden omgezet. Ondertussen is er in Dilbeek geen 
enkel langetermijnproject van start gegaan, zonder eerst de buurtbewoners te hebben gehoord. Elke 
Dilbekenaar kan bij het gemeentebestuur terecht met suggesties en commentaren, die we graag ter 
harte nemen. Want een gemeente bestuur je samen. Met alle betrokken burgers. Elke dag opnieuw.

Het voorbije jaar is onze gemeentelijke politiek bijzonder woelig geweest: overloperij, Open Vld die een 
alternatieve meerderheid maakt met Union des Francophones, en een onvoorbereide opgedrongen 
belastingverlaging. Het resultaat? Verplichte schrappingen van voorziene investeringsprojecten voor 
heel wat doelgroepen in heel de gemeente … Van projecten ter verfraaiing van Groot-Bijgaarden, over 
de brandweerkazerne tot wegenwerken die plots in vraag worden gesteld ... Door het gemeentebestuur 
bewust stokken in de wielen te steken rest er geen fraai beeld van politiek Dilbeek!

Omdat onze bestuursstijl en beleidsdoelstellingen van een heel andere aard zijn, willen we jou, en 
met enige trots, de uitgevoerde en lopende projecten voorstellen. Daarom deze brochure. Je leest 
hier ook welke uitdagingen nog aandacht vragen. Bovendien brengen acht onafhankelijke, betrokken 
inwoners hun verhaal. Ze vertellen hoe ze het gemeentebestuur tot dusver ervaren. Ieder met een eigen 
boodschap, suggesties en kritiek op het gemeentebestuur.

Zo weet je waar wij mee bezig zijn en welke plannen we nog hebben voor Dilbeek. Want de Dilbekenaar – 
ieder van jullie – verdient beter!

Veel leesgenot. En straks een prettige vakantie!

Willy Segers 
burgemeester



Openbare werken
Er wordt gewerkt in alle deelgemeenten: de dorpscentra 
worden aangepakt, drukke wegen worden uitgerust met 
fietspaden en worden zo veiliger. 
De Spanjebergstraat wordt opnieuw aangelegd met het 
accent op brede voetpaden voor bewoners, bezoekers en 
schoolgaande kinderen.
Van oplapoperaties evolueerden we naar structurele 
langetermijnplannen. We stellen noodzakelijke werken 
niet langer uit, maar slaan de handen aan de ploeg. En ja, 
koken kost geld. Maar ook met weinig middelen kan je 
wegen veiliger maken: eenrichtingsstraten zorgen voor vei-
liger straten en meer parkeergelegenheid, hoofdwegen zijn 
voorrangswegen geworden met behulp van slechts enkele 
verkeersborden …

Harry De Win (53) is kinesist in Itterbeek en erg 
bekommerd om de wegeninfrastructuur. ‘Er wordt 

 vandaag veel minder aan “politiek” gedaan in 
Dilbeek en meer concreet en planmatig gewerkt.’

‘Ik woon tien jaar in de Molenbergstraat, een sluipweg. Voorheen was dat zoals een 
Afrikaanse weg in het oerwoud, met veel putten. Dit gemeentebestuur heeft de weg 
volledig nieuw aangelegd, met verkeersremmers en een fietssuggestiestrook.’
‘Voor de start van de werken waren er overlegbijeenkomsten. We konden niet enkel 
luisteren naar de plannen van de gemeente, maar hadden ook onze eigen inbreng. En 
daar is ook rekening mee gehouden.’
‘De voorbije dertig jaar was er geen structurele aanpak van het wegennetwerk in 
Dilbeek. Vandaag is die er wel, met goed doordachte plannen. En men luistert naar de 
mening van de burger!’

Nog in deze legislatuur starten we met de vernieu-

wing van het centrum van Sint-Ulriks-Kapelle en 

plannen we de opstart van het masterplan voor 

Groot-Bijgaarden.

In samenspraak met de bewoners zal ook in Itter-

beek  het centrum worden opgewaardeerd.  Zonder 

daarvoor al te grote uitgaven te moeten doen.

De nieuwe fietspaden in de Gossetlaan liggen er 

goed bij. De fietspaden in de Doylijkstraat, IJsberg-

straat en Jan de Trochstraat zijn momenteel in 

aanleg. De Dansaertlaan in Groot-Bijgaarden is als 

volgende aan de beurt. Ook in de Bodegemstraat, de 

Brusselstraat in Kapelle, Hoogveld-Molenberg en de 

Itterbeeksebaan komen er nog fietspaden.



Mobiliteit
In de masterplannen staat niet enkel de verfraaiing van 
de dorpskernen centraal. Trager verkeer, makkelijker 
doorgang voor fietsers en voetgangers en veilige school-
omgevingen met snelheidsremmers en goed verlichte, 
veilige oversteekplaatsen zijn nog belangrijker.
Fietsers kunnen de gevaarlijke Ninoofsesteenweg ver-
mijden door een alternatief fietsroutenetwerk. 
Je gemeentebestuur zorgde ondertussen al voor meer 
dan 14 km nieuwe fietspaden en de volgende paar jaar 
volgen er nog 19 km.
Circulatieplannen in Dilbeek, Bodegem, Kapelle en 
de Savio-wijk zorgen voor minder druk verkeer in de 
dorpskernen. Na een burgerinitiatief van de Schepdaalse 
bevolking over de aanpak van het centrum, komt er nu 
een proefopstelling voor eenrichtingsverkeer.

Wendy Buelens (34, Groot-Bijgaarden) is 
een jonge moeder die in een ziekenfonds werkt. ‘Het is 
aangenaam wonen in Dilbeek, maar er mogen nog 
inspanningen gedaan worden om het verkeer veiliger 
te maken.’

‘Het is heerlijk om dicht bij de stad en toch erg rustig in het groen te wonen. 
Maar ik erger me aan het verkeer, de files … Enkele belangrijke straten zijn 
voorrangswegen geworden en dat is een hele verbetering.’
‘De masterplannen voor de dorpskernen zorgen voor een veiliger verkeer voor 
fietsers en voetgangers. Maar er zijn vele straten waar ik met mijn zoontje niet 
zou durven fietsen. Er is nog werk aan de winkel!’

Het mobiliteitsplan voor heel Dilbeek is bijna klaar. Daarin ligt de focus op het veilig maken van lokale wegen en het ontlasten van wijken van doorgaand verkeer. Het plan trekt ook 
 resoluut de kaart van de fiets. Een goed auto-plan creëert automatisch ruimte voor fietsers en voetgangers.



Groen en Vlaams
Dilbeek ligt in de groene rand rond Brussel. Verstede-
lijking en verfransing gaan hand in hand. De groene 
rand is ook een Vlaamse rand. Dat maken we duidelijk 
met nieuwe straatnaambordjes. 
Anderstalige aankondigingen in de openbare ruimte 
worden beboet.
Sportploegen krijgen een taalcoach om anderstalige 
kinderen te stimuleren en te begeleiden met hun ken-
nis van het Nederlands.
De bibliotheek werd opgefrist en kreeg een ‘Makkelijk 
Lezen Plein’ voor kinderen met leesmoeilijkheden.
De rand groen houden doen we door nieuwe bossen 
aan te planten en poelen aan te leggen. De open 
ruimte aan de grens met Brussel willen we bewaren 
en niet omturnen naar bouwgebied. Zo verhinderen 
we dat Dilbeek dichtgroeit met de stad.

Jos Mertens (92, Groot-Bijgaarden) is 
musicus en ereburger van Dilbeek. Hij noemt zichzelf 

een cultuurmens. ‘Er waait een nieuwe wind, dit 
gemeentebestuur heeft een hart voor de bevolking.’

‘In 2016 werd Dilbeek uitgeroepen tot jeugdgemeente van het jaar. Dat zegt 
veel over de steun aan de jeugdverenigingen en jeugdhuizen in Dilbeek. Maar er 
wordt ook veel voor de senioren gedaan.’
‘Op alle vlakken wordt nu getoond dat Dilbeek een Vlaamse gemeente is en zal 
blijven. Het straatbeeld blijft Vlaams. Via de cultuurraad worden vele Vlaamse 
initiatieven gesteund. En anderstalige nieuwkomers worden geholpen om zich 
te integreren. Het is duidelijk dat Dilbeek niet buigt voor tweetaligheid.’

Wie meertalige commerciële huis-aan-huis-

reclame verstuurt, wordt door het gemeente-

bestuur gewezen op het Vlaamse karakter 

van Dilbeek.

Nieuwe welkomborden aan de grenzen met 

Brussel maken duidelijk dat Dilbeek een 

Vlaamse gemeente is.



Bruisend  
gemeenschapsleven
Op de nieuwe Dag van de Dilbekenaar brengen activiteiten van 
de gemeentediensten – zoals politie, brandweer en Westrand – 
en verenigingen iedereen bij elkaar. Een opsteker voor nieuw-
komers in onze gemeente. 
De cultuur-, jeugd- en seniorenraad kunnen eveneens rekenen 
op een luisterend oor en een helpende hand van het gemeente-
bestuur. Vooral de senioren appreciëren dit. Ze komen nu ook 
aan bod in de andere adviesraden, zoals de sportraad. Recent 
werd de seniorenwerking Club 60+ opgestart in Schepdaal.
Beter een goede buur dan een verre vriend. Het gemeente-
bestuur zorgt voor een bruisend gemeenschapsleven met ac-
tieve wijkwerking: wijkbarbecue, moestuin, Paasontbijt ‘Ontmoet 
elkaar op den trottoir’ … 

Dries Van Gansbeke (19, Dilbeek), loopt 
school in Groot-Bijgaarden en wil later graag in de 
politiek gaan. ‘Dit gemeentebestuur pakt eindelijk 
de problemen aan.’

‘Ik heb politiek thuis met de paplepel meegekregen, en volg op de voet wat er 
in Dilbeek gebeurt. Het valt op dat de burgemeester en schepenen veel meer in 
beeld komen. Ze houden ook meer rekening met de bewoners. Er wordt nu echt 
geluisterd naar de mensen.’
‘Tijdens de Zomercafés is er veel ambiance. Je kunt zelfs samen met enkele vrien-
den zo’n Zomercafé organiseren. Daar zie je veel andere bewoners, kun je naar wat 
muziek luisteren, muziek die iedereen kan appreciëren.’
‘Je ziet overal positieve veranderingen: er zijn veel wegenwerken en er worden vei-
lige fietspaden aangelegd. Dit gemeentebestuur pakt eindelijk de problemen aan.’

2019 wordt Bruegel-jaar. We willen Dilbeek dan op de toeristische kaart zetten voor daguitstapjes en culturele weekends, ook voor buitenlandse toeristen.



M
ol

en
be

ek

Do
or

nb
ee

k

Haverbeek

Bronbeek

D
orploop

Beek

• Vernieuwing van het Dorpsplein
• Fietspaden op Bodegemstraat gepland
• Parkeerchaos wordt verleden tijd door 

aanleg van nieuw stationsplein

• Mobiliteitsplan zal zorgen voor een 
meer veilige en rustige dorpskern

• Vernieuwing sportsite Caerenberg
• Aanleg synthetisch voetbalveld in 

ontwerpfase.

THUIS IN DILBEEK

SCHEPDAAL

Vijf jaar N-VA in jouw  
gemeentebestuur: de 
verandering werkt!

SINT-ULRIKS-KAPELLE

SINT-MARTENS-BODEGEM
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• Opmaak plan herinrichting centrum 
en kerkomgeving

• Heraanleg Brusselstraat met fiets-
paden in voorbereiding

• Meer politie op straat
• Welzijnscampus groepeert alle sociale 

diensten en lokaal opvanginitiatief
• Vernieuwde Gossetlaan
• Masterplan wordt opgestart

• Masterplan herinrichting dorpskern, heraanleg Spanjeberg,  
Verheydenstraat, Sint-Alenalaan

• Finse piste, aankomsttoren, ballodroom voor petanquers,  
vernieuwd zwembad Dilkom …

• Zomercafé brengt jong en oud samen in de vakantie maanden
• Fietspunt aan Westrand in voorbereiding

	Alternatieve veilige fietsroute om Ninoofsesteenweg 
te kunnen vermijden.

	Meer dan 14 km nieuwe fietspaden aangelegd of in 
aanleg. Momenteel 19 km gepland.

	Taalcoaches in voetbalteams om jonge spelers te 
helpen bij hun Nederlands.

	Dinamo: herstructurering en dynamisering van de 
gemeentelijke diensten.

	Geen wachtrijen meer in de Kasteelhoeve. 

	Overleg met lokale bewoners voor elke structurele 
ingreep: de burger staat centraal.

	Dag van de Dilbekenaar: iedereen welkom op hét 
feest van Dilbeek.

• Heraanleg Doylijkstraat, IJsbergstraat na bewonersoverleg
• Vernieuwing dorpskern Sint-Anna-Pede als uitbouw van 

beschermd landschap en toeristische trekpleister voor het 
Bruegeljaar 2019

• Nieuw sportcomplex in voorbereiding
• Eerste steenlegging nieuwe school ‘t Keperke

ITTERBEEK

DILBEEK

SINT-MARTENS-BODEGEM

GROOT-BIJGAARDEN



Veiligheid
Politie was ooit een besparingspost; de geplande 
 personeelsinvulling werd nooit gerealiseerd. Ondertus-
sen werd het Dilbeekse politiekorps uitgebreid: meer 
mensen, middelen, materieel en nu ook veiligheids-
camera’s. Zo kunnen politiemensen écht politiewerk 
doen. Op straat, maar ook in de lucht met tal van 
helikopterinterventies. De criminaliteitscijfers zijn de 
voorbije jaren verder gedaald.

Een nieuw inbraakpreventieproject leert bewoners hoe 
hun huizen te beveiligen en inbraakveilig te maken. 
Dilbeek is hierin voortrekker in onze regio. 

Geert De Landsheer (47) is drankenhandelaar 
‘cavaman’, Dilbeek centrum. ‘Er is meer politie op straat 

dan vroeger. Mensen appreciëren dat.’

‘Er is wel wat veranderd in Dilbeek. De vriendjespolitiek is weg. “Wat kan ik 
voor u doen?”, zo ging het vroeger. Nu wordt het algemeen belang gediend 
door het gemeentebestuur.’
‘Ons Buurtinformatienetwerk wérkt. De borden in onze wijk schrikken af. 
Dieven weten dat hier mensen wonen die een oogje in het zeil houden.’
‘Ook de politie patrouilleert meer. Je ziet veel meer politie op straat dan 
voorheen.’

‘Maar het blijft moeilijk om mensen wakker te schudden en alert te maken 
voor diefstal en criminaliteit. Misschien helpt het nieuwe inbraakpreventie-
project wel. De bewoners van huizen waar blijkt dat dieven meer dan drie 
minuten nodig hebben om in te breken, krijgen een certificaat. Het wil mensen 
aanzetten alert te zijn en hun huis goed te beveiligen.’

Er werden drie Buurtinformatienetwerken 

(BIN) opgericht, twee in het centrum en 

een in Schepdaal. De politie is erg tevre-

den over de samenwerking.  

Leden van die netwerken zullen hun 

lidmaatschapsgeld terugbetaald krijgen. 

Ondertussen wordt werk gemaakt van een 

vierde BIN.



Werken en ondernemen
Sinds 2014 organiseren we jaarlijks een jobbeurs in samenwer-
king met de VDAB. Tientallen ondernemers uit Dilbeek en omge-
ving kunnen er op zoek gaan naar geschikte arbeidskrachten. Elk 
jaar vinden heel wat mensen een job via die weg.
Met de lokale middenstandsvereniging DUO (Dilbeekse Unie van 
Ondernemers) overleggen we steeds vaker.
De masterplannen en wegenwerken zorgen voor overlast voor 
lokale ondernemers. We gaan daarbij niet over een nacht ijs en 
luisteren naar hun suggesties. Handelaars kunnen bovendien een 
beroep doen op een financiële tussenkomst. In het centrum van 
de Dilbeekse handelskern, worden handelaars aangemoedigd zich 
te verenigen om zo een volwaardige gesprekspartner voor het 
bestuur te zijn.

De plannen voor een nieuw fietspunt aan Westrand zijn klaar. Je zal er je fiets veilig en droog kunnen stallen en hem laten graveren of herstellen. Je zal er ook een elektrische fiets kunnen huren.

Ingrid Vervondel (52, Sint-Ulriks-Kapelle) 
is zaakvoerster van Binnenpret, raamdecoratie. ‘De 
jaarlijkse jobbeurs is een win-win voor werk-
gevers en werkzoekenden.’

‘Het huidige gemeentebestuur is toegankelijker en meer betrokken. Het staat 
met twee voeten op de grond en beweegt zich midden de mensen.’
‘Mijn dochter en schoonzoon hebben tijdens een jobbeurs op één dag tal van 
sollicitatiegesprekken gevoerd. Ze vonden het allebei een goed initiatief.’
‘Vroeger stelden ondernemers zich de vraag of ze wel betrokken zouden 
worden bij ingrijpende initiatieven van het gemeentebestuur. Vandaag wordt 
het ondernemersnetwerk DUO gehoord als de gemeente bijvoorbeeld aan 
grote werken wil beginnen.’



Dicht bij de burger
We maken er een zaak van om elke keer dat we een 
groot en langdurig project aanvatten, alle betrokken 
bewoners in te lichten. Daarbij geven we hen telkens de 
kans in overlegvergaderingen suggesties voor verbete-
ring te doen.
Ook scholen en bedrijven worden betrokken bij het 
overleg als hun omgeving wordt aangepast.
Niet alleen betrokkenheid vinden we belangrijk, we 
zetten ook in op openheid van bestuur. Elke Dilbekenaar 
kan de gemeenteraden op het internet volgen.
Het Dinamo-project zorgt voor flexibeler en dynamischer 
gemeentediensten waarbij de noden van de burger 
centraal staan.

Eén gemeenteloket met een ticketsysteem vermijdt 

dat je in lange wachtrijen terechtkomt in de  

Kasteelhoeve. Binnenkort komt er een e-loketsys-

teem. Je kunt dan thuis, via de vernieuwde web-

site, afspraken vastleggen, documenten aanvragen 

en allerlei procedures digitaal afhandelen.

Michèle Huyghe (67, Sint-Martens-
Bodegem) komt uit Brussel maar woont al 40 

jaar in Dilbeek, waar ze als Franstalige thuis is.‘Wie 
in Dilbeek komt wonen en Nederlands praat 

vindt overal gemakkelijk zijn weg.’

‘Ik ben Franstalig, maar in Dilbeek spreek ik altijd Nederlands. Als Franstaligen 
of anderstalige nieuwkomers het moeilijk hebben met hun contacten met het 
gemeentebestuur, dan help ik graag. Maar wie hier komt wonen, moet wel 
 Nederlands spreken. In Waterloo ga je toch ook Frans spreken?’
‘Bij dit gemeentebestuur krijg je meteen gehoor als je contact opneemt. Dat 
was ooit anders. En ook al beweren inwoners van Sint-Martens-Bodegem 
weleens dat er voor hun dorp weinig gebeurt, de dorpskern is toch maar 
vernieuwd en we hadden daar allemaal onze zeg in.’



Sport
Het nieuwe gemeentebestuur zet zwaar in op het 
vernieuwen en verbeteren van de bestaande maar 
verouderde sportinfrastructuur. Vandaag kun je zowat 
elke sport beoefenen in Dilbeek. Daar is wel de goede 
infrastructuur voor nodig. 
De nieuwe Finse piste aan het Roelandsveld is een 
 succes. Dag en nacht zie je er jong en oud op lopen.
Sinds de vernieuwing, is Dilkom het eerste chloorvrije 
zwembad van het land.

De plannen voor de aanpassing van de sportcom-plexen van Caerenberg en Keperenberg zijn in volle opmaak. Die omvatten nieuwe infrastructuur, waar iedereen kan gebruik van maken.

Herwig Evenepoel (54, Schepdaal) is 
actief in een  internationaal IT-bedrijf. ‘De vorige 
gemeentebesturen hebben nooit veel aan de 
sportinfrastructuur in Dilbeek gedaan.’

‘Ongeveer 40 jaar geleden is de sporthal van het Caerenbergveld gebouwd. 
Vandaag is die infrastructuur volledig verouderd. De vorige gemeentebesturen 
hebben daar nooit iets aan gedaan. Nu komt er eindelijk een nieuw sportdomein. 
De sporthal in Itterbeek is nu gesloten, maar ook daar wordt werk gemaakt van 
een nieuw sportcomplex.’
‘Er komt een synthetisch grasveld voor het voetbal; nu spelen we op een veld met 
meer zand dan gras.’
‘De gemeente zorgde voor een taalcoach die anderstalige voetballertjes helpt om 
Nederlands te spreken op het terrein en in de kleedkamers; ze krijgen concrete 
tips om spelenderwijs hun Nederlands te verbeteren.’



Niemand betaalt graag belastingen. Maar iedereen begrijpt 
dat belastingen nodig zijn. Om nieuwe scholen te bouwen en 
een veiliger schoolomgeving te creëren voor je kinderen en 
kleinkinderen, om ervoor te zorgen dat ze via fietspaden veilig 
naar school kunnen. Opdat ze zich zouden kunnen uitleven 
in moderne, eigentijdse sportomgevingen. Straten moeten 
onderhouden worden, voorrangswegen, circulatieplannen 
en wegversmallingen zorgen voor betere doorstroming én 
veiliger verkeer. Meer politie op straat staat garant voor een 
veiliger omgeving ... 

Belastingen helpen je gemeentebestuur Dilbeek naar de 21e 
eeuw te tillen. En dat is echt wel nodig. Daarom ook deden 
we in het begin van deze legislatuur een beroep op alle Dilbe-
kenaren om hun steentje bij te dragen.

Maar als je kijkt naar de omliggende gemeenten, of zelfs naar 
heel Vlaanderen, dan betaal je in Dilbeek weinig belastingen. 
Dilbekenaren betalen slechts 6,9 procent personenbelasting 
op hun inkomsten, wat merkelijk minder is dan het Vlaamse 
gemiddelde van 7,3 procent. 

En wat krijg je daar niet allemaal voor terug? Een opge-
friste bibliotheek, dorpskernvernieuwingen, meer cultuur 
op straat … Voor het eerst in jaren worden straten grondig 
aangepakt met nieuwe rioleringen en de juiste onderbouw, en 
worden er fietspaden aangelegd! Zo zal Dilbeek op het einde 
van deze bestuursperiode meer dan 30 km nieuwe fietspaden 
tellen.

Voor een veilig, groen, Vlaams en leefbaar Dilbeek. 
Daar hebben we toch allemaal iets voor over?

Een veilig en leefbaar Dilbeek, daar heb 
je toch wat voor over?
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Burgemeester
 Willy Segers willy.segers@dilbeek.be
Schepenen
 Diane Van Hove (Cultuur, Senioren, Arbeid & Tewerkstelling) 
 diane.vanhove@dilbeek.be
 Anneleen Van Den Houte (Sport, Toerisme en Lokale Economie) 
 anneleen.vandenhoute@dilbeek.be
 Stijn Quaghebeur (Mobiliteit, Openbare Werken, Fietsbeleid  
 en Communicatie) stijn.quaghebeur@dilbeek.be
Gemeenteraad
 Jan Erkelbout (fractieleider) jan.erkelbout@dilbeek.be
 Frank De Dobbeleer frank.dedobbeleer@dilbeek.be
 Francis Tratsaert francis.tratsaert@dilbeek.be
 David De Freyne david.defreyne@dilbeek.be
OCMW
 Henk Van de Genachte henk.vandegenachte@dilbeek.be
 Katrien Van Lint katrien.vanlint@dilbeek.be
 Annie Scholte annie.scholte@dilbeek.be

Bestuursleden N-VA Dilbeek
 Luc Vanlee (voorzitter) luc.vanlee@n-va.be
 Elias Kartout (ondervoorzitter) elias.kartout@n-va.be
 Johan Maertens (secretaris) johan.maertens@n-va.be
 Maries Haelterman maries.haelterman@n-va.be
 Adriaan De Bosscher adriaan.debosscher@n-va.be
 Ludo Meclot ludo.meclot@n-va.be
 Nic Massagé nic.massagé@n-va.be
 Paul Van den Bosch paul.vandenbosch@n-va.be
 Rudi Vandenhouwe rudi.vandenhouwe@n-va.be
 Chris Verhelst chris.verhelst@n-va.be
 Henri Wieme henri.wieme@n-va.be

Volg ons op

 www.facebook.com/NVAdilbeek  @NVADilbeek

dilbeek.n-va.be

Vragen? Opmerkingen? Suggesties? Wil je lid worden van N-VA of 
wil je actief worden in de afdelingswerking? Of wil je nog enkele 
exemplaren van deze folder? 
Neem contact op met afdelingsvoorzitter Luc Vanlee (0476 40 90 28, 
luc.vanlee@n-va.be).

Colofon:  Een creatie van Het laatste woord, www.hetlaatstewoord.media | Tekst: Karl Drabbe |  
Beeld: Karl Drabbe, Jan Erkelbout, Sophie Nuytten, Stijn Quaghebeur | Opmaak: www.tulipa.be



dilbeek.n-va.be
V.U.: Johan M

aertens, Vrijheidslaan 15, 1700 Dilbeek


