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Veilig thuis in een welvarend Dilbeek 
 

Het is goed leven in Dilbeek. N-VA wil dit zo houden en de levenskwaliteit verder 
verbeteren. De afgelopen jaren nam N-VA met burgemeester Willy Segers de leiding in 
handen van onze mooie gemeente. Verandering was nodig: er werd te veel aan  
korttermijnpolitiek gedaan, er werd te weinig geïnvesteerd, het dienstbetoon gebeurde 
onder andere in het Frans en  onze grote gemeente Dilbeek werd bestuurd als een klein 
dorpje. 

Met N-VA kwam er een aantal belangrijke veranderingen:  

• onze burgers kregen meer inspraak in  heel wat nieuwe opgestarte projecten. 
Participatie is voor ons geen vaag woord. Achterkamer -en vriendjespolitiek maken 
hier geen deel van uit. Wij besturen voor het algemeen belang van alle 42.000 
Dilbekenaars.  

• N-VA nam het voortouw in de lange inhaalbeweging voor de vernieuwing van 
wegen, fiets -en voetpaden.  

• De politie kreeg een pak extra werkingsmiddelen wat geleid heeft tot een 
aanzienlijke daling van het aantal inbraken.  

• Er werd eveneens bijkomend geïnvesteerd in scholen, kinderopvang, welzijn, AED-
toestellen, sportfaciliteiten en jeugd(lokalen). Dilbeek werd in 2016 uitgeroepen tot 
Jeugdgemeente van Vlaanderen!  

• Wijk -en buurtfeesten schieten als  paddenstoelen uit de grond. De Dag van de 
Dilbekenaar zet u centraal, niet de politiek. Het succesvolle zomercafé symboliseert 
onze warme Vlaamse cultuur.  

• De gemeentelijke organisatie werd gemoderniseerd en de gemeentelijke diensten, 
inclusief OCMW, smolten samen naar een hechte ‘Groep Dilbeek’. Dit om een 
hogere efficiëntie én vooral een betere dienstverlening te bekomen. De Groep 
Dilbeek kreeg een nieuw en modern logo. 

• N-VA slaagde er tot slot in een dure waterintercommunale te ontbinden, uit te 
treden uit een geldverslindende Brusselse waterintercommunale om toe te treden tot 
De Watergroep. Dit leverde u een lagere waterprijs (-7%) op én het laat de gemeente 
nu ook toe om 8 miljoen euro extra te investeren!  

 

Het werk is nog niet af. Er is nog een lange weg te gaan op vlak van nette, veilige en goed 
aangelegde wegen. De veiligheid van de Dilbekenaar moet gegarandeerd zijn. En we 
moeten absoluut onze gemeente Vlaams houden. De druk uit de grootstad is ongezien.  

Hieraan willen we verder werken! 

Met uw steun gaan we voor een Veilig – Verantwoord – Vlaams bestuur! 
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VEILIG 

N-VA wil verder werken aan uw veiligheid.  

• De capaciteit van de politie moet verder uitgebreid worden. Extra opdrachten en 
meer dreiging zorgen voor meer noden.  

• Wij geloven in een doordachte nultolerantie en een lik-op-stukbeleid via GAS 
boetes om het gevoel van straffeloosheid en onveiligheid aan te pakken. Enkel zo 
kunnen we verstedelijkingsfenomenen indammen.  

• Ook burgers kunnen hun verantwoordelijkheid opnemen via (bijkomende) 
Buurtinformatienetwerken.  

• Een volwaardige brandweerkazerne moet er nu eindelijk komen. Zo kunnen de 
hulpdiensten snel bij u ter plaatse zijn en kan Nederlandstalige hulp gegarandeerd 
blijven. 

• Verder inzetten op verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid is absoluut 
noodzakelijk. Het is soms nog te gevaarlijk om zich als voetganger of fietser te 
verplaatsen. Het is soms nog te druk in woonstraten. We zullen dus verder werken 
aan veilige straten, brede voet -en fietspaden waar nodig en veilige 
schoolomgevingen. We voeren geen beleid tegen de auto, wel tegen de auto op de 
verkeerde plaats. 

• Een veilige leefomgeving betekent ook een gezonde omgeving. We voeren verder 
een beleid om het groen en de bossen te beschermen én uit te breiden. 

• We dragen ons steentje bij aan de daling van de CO2-uitstoot door verder te 
investeren in bv. zonnepanelen. We helpen mensen om hun woning energiezuinig te 
maken.  

• N-VA wil een gezondheidsbeleidsplan om zorg en welzijn op elkaar af te stemmen 
met alle actoren actief op ons grondgebied.  

• In onze maatschappij groeit de bezorgdheid over de omgang met dieren, en terecht. 
Een moderne samenleving draagt een humane behandeling van alle levende 
wezens hoog in het vaandel. Dierenwelzijn is een verantwoordelijkheid die alle 
burgers samen moeten dragen. 

 

VERANTWOORD 

N-VA wil verder verantwoord besturen. Wij willen een verantwoordelijk, slank, 
doelgericht bestuur op gemeentelijk vlak. De integratie van OCMW en gemeente 

is daar een mooi voorbeeld van. 

• De gemeentefinanciën staan op punt. De schuld per inwoner is aanzienlijk gedaald 
en de investeringen zijn sterk toegenomen. Niet investeren is kortzichtig en zadelt 
onze kinderen op met de schuld van morgen.  

• We willen verder onze versleten infrastructuur vernieuwen: dorpscentra, parkings, 
wegen, voet- en fietspaden, onze jeugd- en sportinfrastructuur en zo nodig 
bijkomende schoolcapaciteit.  
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• N-VA wil de huidige investeringscapaciteit behouden en dus de belastingen op  
eenzelfde niveau houden. Extra inkomsten uit de verkoop van het waternet of 
andere worden gebruikt om sneller te investeren en te vernieuwen. 

• Het openbaar domein moet netter. Hiervoor willen we extra middelen inzetten. Een 
leefbare gemeente is een nette gemeente.  

• Verantwoordelijkheid nemen is ook ondernemen. Wij zijn ondernemers in hart en 
nieren. Lokale bedrijven zijn de basis van onze welvaart en moeten alle kansen 
krijgen.  

• Maar het is ook zorgen voor elkaar. Armoede bestrijd je niet door geld uit te delen, 
maar door mensen aan een job te helpen. Wij geloven in de kracht van het 
zelfvertrouwen en in mensen die hun eigen keuzes maken. Wij geloven niet in 
mensen afhankelijk te maken van de staat. 

• N-VA wil ook zorgen voor onze ouderen. Wij streven er naar hen de kans te bieden 
om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen in een leeftijdsvriendelijke 
omgeving. We leveren hiervoor extra inspanningen. 

• Een verantwoord beleid wil ook zeggen een toegankelijk gemeentehuis dat heldere 
info geeft en de dienstverlening verder digitaliseert. Dit sluit een vlotte bediening 
aan het loket uiteraard niet uit.  

• Als gemeenschapspartij vinden we het ook belangrijk om de burgers te betrekken 
bij de voorbereiding van de gemeentelijke besluitvorming.  Dit houdt in dat wij 
openstaan voor de inbreng van iedereen. Vervolgens is het de verantwoordelijkheid 
van de verkozen politici om de uiteindelijke beslissingen te nemen. 
 

VLAAMS 

Onze blik is op de wereld gericht, maar onze wortels liggen in onze straat, wijk, dorp. 
Dilbeek is onze diamant in de Vlaamse Rand. Onze gemeente staat echter zwaar onder 
druk.  

• De instroom van nieuwe inwoners, anderstaligen of mensen van buitenlandse 
oorsprong, vragen van ons een daadkrachtig antwoord. Vervallen in laksheid is 
geen optie. Integendeel, we willen als bestuur werk maken van een fundamenteel 
sterk integratiebeleid om ervoor te zorgen dat migratie voor iedereen een positief 
verhaal wordt. Nieuwkomers mee in het bad trekken. Een bad van onze regels, van 
rechten maar ook van plichten! 

• Het onderwijs speelt een belangrijke rol als integratiemotor. In het belang van 
eenieder wordt er Nederlands gesproken. Ook op de speelplaats! Maar onze scholen 
moeten ook plaats geven aan alle Dilbekenaren. N-VA pleit ervoor eigen inwoners 
voorrang te geven. 

•  Het Vlaamse erfgoed willen wij koesteren, want cultuur leidt tot 
gemeenschapsvorming. Het rijke, Vlaams/Dilbeekse verenigingsleven is het 
fundament van een bloeiende gemeenschap en verdient alle mogelijke steun. 

• Een warme Vlaamse gemeente verenigt jong en oud in onder andere sport- en 
jeugdverenigingen en culturele verenigingen, in wijken en deelgemeenten 
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• De N-VA wil nette dorpskernen die bereikbaar zijn. Deze dorpskernen zijn een 
toeristische troef en stimuleren de lokale economie. 

• De verstedelijking rukt op. N-VA wil de open ruimten beschermen en wonen voor 
jong en oud stimuleren in onze dorpscentra. Woonbeleid is niet enkel sociaalgericht 
maar focust zich ook op onze jonge tweeverdieners en ouderen. Beiden zijn thuis in 
onze gemeente. 

• N-VA heeft niet de ambitie Dilbeek snel groter te laten worden. Dilbeek moet 
Dilbeek blijven. Stad worden is niet ons doel. 

• Tot slot zijn we fier op wie we zijn. Niet weg met ons, maar trots op ons! We steken 
dit niet weg. Het straatbeeld moet Nederlandstalig en Vlaams zijn. 

 

N-VA werkt verder! N-VA wil verder werken!  

N-VA staat voor een Veilig Verantwoord Vlaams bestuur! 
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Veiligheid 
 

Analyse 

Criminaliteitscijfers 
Waar Dilbeek tot 2012 bij de koplopers hoorde wat betreft de criminaliteitscijfers, is 
sindsdien een duidelijke kentering merkbaar. Hoewel de statistieken in de positieve 
richting werden omgebogen, blijft onze geografische ligging het kwetsbare punt van onze 
criminaliteitsbestrijding. We  grenzen immers aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

Gekoppeld aan de aanwezigheid van heel wat op- en afritten speelt dit in de kaart van 
georganiseerde criminaliteit en rondtrekkende bendes. Maar voor alle duidelijkheid: élke 
inbraak in woning of voertuig blijft er uiteraard één te veel…   

 
 

Getroffen maatregelen op organisatorisch-financieel vlak: 

• uitbreiding van het korps (zie ook verder: Capaciteitsuitbreiding); 
• gekoppeld aan hogere budgettaire inspanningen (stijging van de gemeentelijke 

dotatie) 
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Op operationeel vlak door:  

• ‘meer blauw op straat’ te brengen; 
• de oprichting van 4 Buurtinformatienetwerken (BIN) in Kaudenaardewijk, 

Centrum Dilbeek, Schepdaal en Savio; een 5de netwerk (Groot-Bijgaarden) is in 
oprichting. Deze nauwere samenwerking tussen buurtbewoners en politie wordt 
alvast door beiden positief geëvalueerd;  

• het plaatsen van ANPR-camera’s aan op- en afrittencomplex van de N8 en op de N8 
zelf;  

• het lanceren van het label ‘Inbraakveilig’ (technopreventieve criteria waardoor 
inbrekers ontmoedigd worden) 

Interventiedruk 

Met de intrede sinds 2014 van het internationaal terrorisme en de aanslagen van IS in West-
Europa en ons land, is de druk op onze politiediensten – dus ook voor de lokale politie – 
toegenomen.  

Gecombineerd met een verschuiving van taken vanuit de federale politie naar de lokale 
politiezones, was er telkens een vraag naar bijkomende inzet van lokale middelen. Denken 
we maar aan de verhuis van het nieuwe parket Halle-Vilvoorde sinds 2014 naar Asse, met 
een eigen opsporings- en vervolgingsbeleid alsook de implementatie van het Salduz-arrest 
(2012) én de uitbreiding ervan eind 2016 verhoogde de druk op de lokale recherche.  

De interventiedruk op onze gemeentelijke politiediensten is dan ook in stijgende lijn. 

 

 

Capaciteitsuitbreiding  

De geplande fusieoperatie van de politiezones Dilbeek, Halle, Sint-Pieters-Leeuw en 
Beersel werd door Dilbeek stopgezet in 2013. De uitgangsredenering ‘meer doen met dezelfde 
middelen’ kon niet meer gegarandeerd worden door de andere partners en dus dreigde de 
fusieoperatie een besparingsoperatie te worden.  
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De ambitie van de Dilbeekse bestuursploeg en haar bestuursakkoord was wel degelijk om 
de Dilbeekse politiecapaciteit uit te breiden. Daarom ging het bestuur in 2015 in op een 
rapport van de korpsleiding omtrent de vastgestelde noden binnen de lokale 
politiestructuur. In de politiebegroting 2016 werd een bijkomende inspanning gedaan en 
werd het  personeelsbestand uitgebreid met 12 operationele functies.  

Daarmee werd alvast op drie jaar tijd de kloof gedicht naar de in 2008 beloofde (maar nooit 
uitgevoerde) personeelsuitbreiding.  

 

Verkeersveiligheid 

Op het vlak van verkeersveiligheid volgt Dilbeek de algemene tendens van een daling van 
het aantal verkeersongevallen, zeker voor de categorie met lichamelijke letsels. Sinds 2013 
werd ook extra geïnvesteerd in betere en veiligere wegen en in fietsinfrastructuur. Deze 
beweging moet sowieso aangehouden blijven.  

 

Kleine criminaliteit en overlast 

De bevolking ergert zich nog het meest aan overlast en kleine criminaliteit: algemene 
hinder die de openbare rust of veiligheid verstoort, sluikstorten, wildplassen, 
nachtlawaai,… 

In 2013 werd het Algemeen Politiereglement (APR) van Dilbeek vernieuwd en uitgebreid 
met een hoofdstuk rond gemeentelijke administratieve sancties. In Dilbeek was een  
sanctionerend ambtenaar aangesteld tot die in 2014 met pensioen ging. Sindsdien werden 
de taken als sanctionerend ambtenaar overgedragen aan de provincie, helaas met een 
duidelijke daling van GAS-boetes tot gevolg. In 2017 werd beslist deze samenwerking met 
de provincie stop te zetten. In de plaats kwam een samenwerkingsverband met Haviland 
dat 2 sanctionerende ambtenaren in dienst heeft. Ook inbreuken op Stilstaan & Parkeren 
worden voortaan door de GAS-reglementering behandeld (van kracht op 1 januari 2018).  

 
In 2018 werft de gemeente 2 gemeenschapswachten-vaststellers aan. Naast de politie die 
ook deze bevoegdheid behoudt, volgen nog drie gemeentelijke werkmannen deze 
opleiding zodat ook zij in de toekomst vaststellingen kunnen doen gerelateerd aan hun 
dagelijkse werk (zoals verkeerd parkeren bij een door hen geplaatst tijdelijk parkeerverbod, 
sluikstorten die ze opruimen,…).  

 

  



Veilig – Verantwoord - Vlaams          10 

 

Integraal lokaal veiligheidsbeleid 

Met de intrede van de terreurdreiging en aanslagen in ons land en de buurlanden, gaf 
minister Jambon (N-VA) in 2015 via een omzendbrief de gemeenten en steden de opdracht 
om een lokale integrale veiligheidscel (LIVC) op te richten o.l.v. de burgemeester.  

In Dilbeek nam de burgemeester onmiddellijk intiatief tot oprichting van de Dilbeekse 
LIVC en werden diverse vertegenwoordigers samengebracht: politie, onderwijs, OCMW, 
burgerzaken, inburgering … 

Gaandeweg groeide ook de wil en het besef om deze samenwerking uit te breiden naar 
andere vormen van veiligheid of overlast. Daaruit ontstond, na een bevraging bij diverse 
belanghebbende actoren, het Dilbeeks Lokaal Integraal Veiligheidsplan. Ook de 
procureur des Konings werd hierbij betrokken en loofde de Dilbeekse aanpak. 

Ook andere projecten van het LIVC in Dilbeek werpen reeds hun vruchten af, zoals onder 
meer de aanpak van dubieuze handelszaken, domiciliefraude en overtredingen op de 
arbeidswetgeving. Sinds in Brussel het Kanaalplan werd uitgerold, zoeken heel wat 
criminaliteitsactoren hun heil immers verderop.   

 
Brandweer 

Sinds de brandweerhervorming werden op 1/1/2015 het personeel en het materieel van de 
toenmalige brandweerdiensten volledig naar de 34 nieuwe hulpverleningszones 
overgeheveld. Dilbeek hoort tot de Zone West. 

Voor de bijdrage van de gemeenten aan de zone waartoe ze behoren, wordt een verdeel- 
sleutel gehanteerd die rekening houdt met diverse parameters. De gemeentelijke dotatie 
voor 2018 bedraagt 1,7 miljoen euro. 

De Dilbeekse voorpost dateert van 1991, opgericht als voorpost van de kazerne Asse, en 
huist onafgebroken in de loodsen aan de Heetveldelaan. Deze locatie voldoet - om 
meerdere operationele redenen - al langer niet meer aan de huidige normen. Daarom 
voorzag het huidig bestuur voor 2018 de bouw van een nieuwe brandweerkazerne op de 
N8, naast de vroegere ‘zaal Mertens’. Het bouwdossier werd stapsgewijze sinds 2014 
klaargestoomd.  

Wegens een tussentijdse inplanting in 2017 van een nieuwe kazerne in Lennik, op de N8 
aan het kruispunt in Eizeringen, bracht de brandweerzone ‘operationele vragen’ naar 
voren. De kwestie wordt nu onderhandeld tussen de gemeente en de brandweerzone.  

Voor N-VA Dilbeek geldt daarbij ook het criterium van een volwaardige operationele 
dekking van het Dilbeeks grondgebied. Er moet in ieder geval zo snel als mogelijk tot een 
nieuwbouw overgegaan worden.  
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Visie 
 
Een echte veiligheidscultuur 

Het handhaven van de veiligheid op haar grondgebied is één van de belangrijkste 
kerntaken van de overheid. Voor N-VA is veiligheid geen zaak van politie en justitie alleen; 
het gaat om een collectieve verantwoordelijkheid van burgers én overheid. Burgers zijn 
voor de gemeente een onmisbare partner in de strijd tegen criminaliteit en overlast. Zij 
kennen hun buurt immers als geen ander.  

Ook de gemeente en de lokale politie moeten zelf actief inzetten op de preventie van 
criminaliteit en overlast. De N-VA gelooft in een doordachte nultolerantie en een lik-op-
stukbeleid via GAS (Gemeentelijke Administratieve Sanctie) om het gevoel van 
straffeloosheid en onveiligheid bij de burger aan te pakken.  

Dé uitdaging voor de gemeenten ligt de komende jaren zonder twijfel in het creëren van 
een cultuur van bestuurlijke handhaving. Gemeenten hebben momenteel al heel wat 
instrumenten in handen om het innestelen van georganiseerde criminaliteit op hun 
grondgebied te voorkomen, zoals bv. het intrekken van vergunningen, e.a.  

Een ander luik van veiligheid betreft de brandweer. Sinds 1 januari 2015 werden de 
gemeentelijk en gewestelijk georganiseerde brandweerdiensten definitief omgevormd tot 
een nieuwe structuur: de hulpverleningszone. Die reorganisatie heeft onder meer een 
efficiëntere werking als doel. De organisatorische bevoegdheden van de brandweerzorg 
zijn dan wel niet meer gemeentelijk georganiseerd, toch heeft de gemeente nog steeds een 
rol te spelen met betrekking tot de brandweer. 

 

Concreet 
 
[1] De lokale politie moet in staat gesteld worden om zich op haar kerntaken te 

concentreren en een efficiënte bestrijding van de criminaliteit, overlast en de 
handhaving van de openbare orde te garanderen. Dit veronderstelt dat de nodige 
middelen worden voorzien om zowel de capaciteitsuitbreiding als de operationele 
werking te versterken.  

[2] De dalende trend van de criminaliteitscijfers is hoopgevend, maar vraagt om 
blijvende waakzaamheid en verdere geïntegreerde inspanningen zoals ze nu reeds 
lopen (samenwerking binnen de politieassociatie PACE, de BIN-werking, de techno-
preventieve aanpak, meer blauw op straat, meer gebruik maken van digitalisering 
en nieuwe technologieën, …). 
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[3] Uitbreiding van de opgestarte bestuurlijke handhaving in al haar facetten (werken 
met gemeenschapswachten-vaststellers, het nieuwe Algemene Politiereglement 
inclusief GAS-werking, …) alsook de handhaving en opvolging daarvan, zodat alle 
vormen van kleine criminaliteit of storende overlast voortaan niet meer straffeloos 
blijven. 

[4] De synergieën met andere politiekorpsen realiseren met het oog op een meer 
efficiënte inzet van de beschikbare middelen en het bereiken van betere resultaten. 
De opgezette samenwerking binnen het associatieverband PACE wordt verdergezet 
en oordeelkundig verder uitgebouwd.  

[5] Actievere aanpak van de voedingsbodem van onveiligheid:  een doeltreffend  
preventiebeleid op alle vlakken en op alle niveaus: onderwijs, werkgelegenheid, 
armoedebestrijding,  huisvesting en inburgering. De reeds opgerichte Lokale 
Integrale Veiligheidscel (LIVC) wordt verder uitgebouwd en wordt het centrale 
platform waar alle gemeentelijke actoren samenwerken in functie van strategische 
veiligheidsbeslissingen.  

[6] Preventie blijft belangrijk en dus bestendigen we lopende acties (bv. tegen 
woningbrand, diefstalpreventie, verkeersveiligheid in dorpskernen en rond scholen, 
druggebruik…). Deze moeten op korte termijn gevolgd worden door gerichte 
controles (verhoging van de pakkans) en repressief optreden om een zo efficiënt 
mogelijk beleid te kunnen voeren. 

[7] Ook burgers kunnen hun verantwoordelijkheid opnemen inzake veiligheid via  
  preventienetwerken of buurtinformatienetwerken. Bestaande wijk- en  
 buurtwerkingen zullen verder gesensibiliseerd worden om aan te sluiten bij de  
  bestaande initiatieven. Ook het inzetten op meer wederzijdse communicatie via  
 gemeentelijke infokanalen maar ook sociale media is hierbij onontbeerlijk.  

[8] Een doeltreffende en correcte verkeershandhaving maakt wezenlijk onderdeel uit 
van het veiliger maken van ons wegennet. Alle gerichte verkeerscontroles blijven 
behouden en worden systematisch verfijnd. 

[9] De inplanting van een nieuwe brandweerkazerne moet zo snel als mogelijk beslist 
worden zodat een volledige brandweerbescherming van alle Dilbekenaren 
gegarandeerd kan worden, alsook een verbetering van de operationele werking en 
van de werkomstandigheden van de Dilbeekse brandweerlieden. 

[10] Blijvend overleg met de federale overheid over medische teams die vanuit de  
verschillende  ziekenhuizen in de buurt in Dilbeek interveniëren zodat snelle 
Nederlandstalige hulp gewaarborgd blijft. 
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Samengevat: nieuwe maatregelen voor veiligheidsbeleid 

• Samenwerking en synergie met andere politiezones verder uitwerken en verfijnen met 
het oog op efficiëntiewinst en operationele resultaten. 

• Doeltreffend preventiebeleid gesteund door repressieve opvolging zowel door politiek 
als justitie. 

• Burgers worden betrokken door uitbreiding van buurtinformatienetwerken, wederzijdse 
communicatiekanalen, enz.  

• Striktere toepassing van het handhavingsbeleid en uitrol van de voorziene nieuwe 
instrumenten (gemachtigde opzichters-vaststellers, GAS-reglement, …Blijven investeren 
in efficiënte Nederlandstalige hulpverlening.	
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Mobiliteit en verkeersveiligheid 

Analyse 
 
Een goed mobiliteitsbeleid en verkeersveiligheid gaan hand in hand. Een goed 
georganiseerde mobiliteit moet niet enkel de doorstroming op de wegen verbeteren maar 
ook steeds uitgaan van veilige en kwaliteitsvolle verplaatsingen voor voetgangers, fietsers, 
mensen met een beperking en autogebruikers. 

De afgelopen jaren zijn er onder N-VA impuls heel wat stappen gezet:  

• In straten, wijken, dorpscentra en schoolomgevingen zijn circulatiemaatregelen 
genomen om een vlotte en veilige verkeersafwikkeling te bekomen. We denken 
hierbij aan de Saviowijk, de centra van Sint-Ulriks-Kapelle, Sint-Martens-Bodegem, 
Dilbeek en Schepdaal, de Nieuwenbosstraat, de René de Cuyperstraat, de 
Broekstraat, de Maalbeekstraat… . 

• Nieuw heraangelegde straten werden op een verkeersveilige manier ingericht: de 
straatbreedte wordt beperkt tot het noodzakelijke, er worden snelheidsremmers 
voorzien indien nodig, brede fietspaden worden aangelegd daar waar ze nodig zijn 
(en op het functioneel fietsnetwerk liggen), afgebakende parkeerstroken zorgen voor 
duidelijkheid in het wegbeeld en voetpaden worden aangelegd met een 
kwaliteitsvolle breedte van 1,5m. 

• In Schepdaal en aan de Bettendries werden schoolstraten ingevoerd: straten die 
tijdelijk afgesloten worden zodat kinderen veilig naar de schoolpoort kunnen 
stappen. 

• De eerste fietsstraten zagen het levenslicht in de Oude Smidsestraat en in de 
Schilderkunstlaan. De Kapelstraat werd geknipt en werd zo een autoluw 
fietsvriendelijk alternatief voor de drukke Kaudenaardestraat. 

• Een hele lijst van schoolomgevingen werd veiliger gemaakt: de Savio kleuterschool, 
de Broederschool in de H. Placestraat, de scholen in de Kaudenaardewijk, Klavertje 4 
in Sint-Martens-Bodegem, de Kriebel in Sint-Ulriks-Kapelle, Jongslag in Dilbeek, de 
Trip Trap kleuterschool en de Klimop in Schepdaal en tot slot de Sint-Alena 
Bettendries school in de Sint-Annastraat in Itterbeek. 

• Er werden (nieuwe) blauwe zones ingevoerd waardoor er meer plaats ter 
beschikking staat voor bezoekers en klanten daar waar de parkeerdruk hoog is. En 
vooral, ze worden nu degelijk gecontroleerd door een extern bedrijf zodat er effectief 
resultaat is. 

• Voorrangswegen werden ingevoerd op onze hoofdwegen. De algemene voorrang 
van rechts op deze drukke wegen zorgden voor een verhoogd risico op 
kruispuntongevallen. 
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• Al dan niet tijdelijke snelheidsremmende maatregelen werden genomen in die 
straten waar via metingen werd vastgesteld dat er te snel werd gereden. In de 
Wolsemstraat, Hoogveld, Isidoor Van Beverenstraat, Smissenbosstraat, Broekstraat, 
Herdebeekstraat en in de Henri Moeremanslaan, Jozef Mertensstraat, 
Molenbergstraat, Isabellastraat en de Rollestraat werden ze voorzien binnen 
herinrichtingsprojecten. 

• Zones 30 werden ingevoerd aan het Dorpsplein in Sint-Martens-Bodegem, in het 
centrum van Dilbeek en in het centrum van Schepdaal werd de zone 30 uitgebreid. 

• Een serieuze inhaalbeweging op vlak van fietspaden werd ingezet. Reeds 14 km 
nieuwe fietspaden werd gerealiseerd, de aanleg van minstens evenveel kilometers 
start de komende jaren. 

• Trage wegen werden beter aangeduid door naambordjes aan te brengen. 
• De gemeente heeft een dienst gemeenschapswachten opgericht. Er worden 2 

gemeenschapswachten-vaststellers aangesteld om meer te controleren op foutief 
stilstaan en parkeren en andere gedragingen die de verkeersveiligheid in het 
gedrang kunnen brengen. 

• In de loop van 2018 zullen alle busschuilhuisjes vernieuwd worden. 
• Aan openbare gebouwen, in dorpscentra en belangrijke knooppunten werden 

handige fietsbeugels geplaatst waaraan de fiets veilig vastgemaakt kan worden. 

De lijst is lang,  maar er dienen nog heel wat maatregelen genomen te worden. Deze staan 
opgelijst in het volledig vernieuwde mobiliteitsplan. Maar liefst 185 acties werden er in 
opgenomen. Een deel ervan is in uitvoering of werd al uitgevoerd maar een heel aantal 
wacht nog op uitvoering de komende jaren.  

Visie 
 
Onze visie rond mobiliteit en verkeersveiligheid staat duidelijk opgenomen in het nieuwe 
mobiliteitsplan: “Het mobiliteitsbeleid in Dilbeek zet in op kernen en lokale wegen om de 
leefbaarheid en verkeersveiligheid daar te verhogen. Dit is geen beleid tegen de auto, 
wel tegen de auto op de verkeerde plaats. De grote autodruk in Dilbeek verdringt immers 
de voetgangers, de fietsers en het openbaar vervoer. In het mobiliteitsplan wordt ernaar 
gestreefd om dat verdringingseffect tegen te gaan op lokale wegen. In die zin wordt er 
‘bottom-up’ gewerkt. De wegen van hogere categorie blijven het gemotoriseerde verkeer 
opvangen en waar mogelijk gebeurt dat vlotter. Op de lokale wegen type III verschuift de 
prioriteit van het gemotoriseerd verkeer naar voetgangers en fietsers. Op lokale wegen 
type I en II gebeurt dat met voet- en fietspaden en/of snelheidsremming en/of aangepaste 
gemengde inrichting”. 
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Deze visie werken we uit in 3 werkdomeinen: 

• Ruimtelijke planning afstemmen op mobiliteit. Bijkomende ruimtelijke 
ontwikkelingen kunnen niet zomaar. Deze moeten eerst op hun mobiliteitseffecten 
afgewogen worden. Ontwikkelingen moeten bij voorkeur gebeuren op goed 
bereikbare plaatsen. Bereikbaarheid via openbaar vervoer en fiets is een pluspunt. 
Het parkeervraagstuk is een bepalende vraag. 

• Netwerken uitbouwen voor elke vervoersmodus: de fietsnetwerken worden 
aangelegd conform het mobiliteitsplan. Dilbeek werkt voluit mee aan de realisatie 
van fietssnelwegen op haar grondgebied (langsheen de spoorlijnen). Een 
stoepenplan dient opgemaakt te worden. De wegencategorisering dient verder vorm 
gegeven te worden: lokale wegen type I hebben voorrang op lokale wegen type II en 
deze hebben op hun beurt voorrang op lokale wegen type III. De knooppunten aan 
openbaar vervoersnetwerken moeten voldoende uitgebouwd worden. 

• Ondersteunende maatregelen: voldoende handhaving en controle op overdreven 
snelheid, op foutparkeren en het niet-respecteren van andere verkeersregels. 

Concreet 
 

[1] N-VA wil een masterplan voor Groot-Bijgaarden. In dit masterplan bekijken we hoe 
de omgeving van het gemeenteplein, de Brusselstraat en de Bosstraat er moeten 
uitzien. De omliggende wijken die last hebben van sluipverkeer worden eveneens 
bekeken. Ook de verloederde stationsomgeving moet deel uitmaken van het plan. 
Voor het zware vrachtverkeer in het centrum moet een oplossing gezocht worden. 

[2] De voorrangsregeling wordt verder verduidelijkt. Alle straten van categorie I en II 
worden voorrangswegen. Op de rest van de wegen (90%) blijft de algemene 
voorrangsregel gelden. 

[3] We maken een stoepenplan op om te bepalen waar nog voetpaden moeten aangelegd 
worden (en waar niet). 

[4] N-VA wil verder voluit inzetten op het aanleggen van fietspaden waar ze nodig zijn. 
De lopende projecten worden onverkort uitgevoerd en nieuwe fietspadenprojecten 
worden opgestart (Stationsstraat, Kasteelstraat, H. Placestraat, Baron de Vironlaan, 
Wolsemstraat, Brusselstraat Groot-Bijgaarden en Molenstraat). Ook de fietsbrug over 
de spoorweg in de Geraardsbergsestraat staat op ons verlanglijstje. We waarderen die 
trage wegen op waar ze deel uitmaken van het fietsnetwerk. 

[5] We zetten voluit in op de aanleg van de 2 fietssnelwegen in Dilbeek. Zij zijn een 
belangrijk deel van de mobiliteitsoplossing. 
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[6] De gemeente werkt voluit mee met de Vlaamse overheid aan de herinrichting van de 
N8. De doorstroming op deze gewestweg is van kapitaal belang alsook de veiligheid 
van fietser en voetganger. 

[7] We brengen sluipverkeer verder in kaart en nemen zonodig ontradende maatregelen. 

[8] We zetten het gevoerde parkeerbeleid verder: we richten kwaliteitsvolle parkings in 
(cfr Lumbeekstraat, Bosstraat, Dorpsplein,…), stellen blauwe zones in waar parkeren 
voor bewoners, bezoekers en klanten onder druk komt én we voeren een streng maar 
rechtvaardig beleid om foutparkeren terug te dringen. De dienst 
gemeenschapswachten wordt daarvoor verder uitgebouwd. 

[9] N-VA wenst beveiligde fietsenstallingen aan treinstations. Abonnementshouders 
kunnen tegen gereduceerd tarief hun fiets veilig  achterlaten in een afgesloten ruimte. 

[10] Schoolomgevingen worden verder beveiligd en makkelijk toegankelijk gemaakt voor 
voetgangers en fietsers via slimme schakels. 

[11] We implementeren vrachtwagenbeperkingen zodat doorgaand vrachtverkeer niet 
meer kan op lokale wegen, met uitzondering uiteraard voor plaatselijk verkeer. 

 

Samengevat: nieuwe beleidsmaatregelen verkeersveiligheid 
 

• Beleidsprioriteit voor het verder uitbouwen van fietsroutenetwerk. 

• Een masterplan voor Groot-Bijgaarden. 

• Het parkeerbeleid verder uitvoeren. 

• Een stoepenplan opstellen en uitvoeren. 

• De voorrangsregeling verder verduidelijken.	
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Welzijn en Gezondheid 

Analyse 
 

Het sociaal beleid is tegenwoordig in handen van 1 “stroom Welzijn”. De gemeente 
Dilbeek heeft een voortrekkersrol genomen in de integratie van OCMW en de 
gemeentelijke welzijnsdiensten. De ontdubbelde structuur met 2 secretarissen, 2 financieel 
beheerders, 2 raden, 2 colleges, 2 personeelsdiensten enz… behoort tot het verleden. Vanaf 
1 januari treed de gemeenteraad ook op als OCMW-raad. Deze integratie moet en zal 
leiden tot een beter en efficiënt sociaal beleid! 

De (gemeentelijke) kinderopvang wordt in Dilbeek georganiseerd door de vzw 
Gemeentelijke kinderopvang. In kinderdagverblijf ’t Bijgaardje werd de capaciteit 
verhoogd naar 45 plaatsen en op 1 oktober 2018 opent een nieuw kinderdagverblijf zijn 
deuren te Itterbeek en komen er 25 plaatsen bij. Het OCMW biedt verder ook 
ondersteuning via onthaalmoeders. Deze ondersteuning zal ook ondergebracht worden bij 
de vzw Gemeentelijke Kinderopvang. Naschoolse kinderopvang wordt georganiseerd via 
vrijwilligers en via uitbesteding. 

Op vlak van gezondheid is Dilbeek intussen op weg om een hartveilige gemeente te 
worden. Onder impuls van N-VA werden AED-toestellen voorzien aan de sportcomplexen 
in de verschillende deelgemeenten. 

Wat betreft ouderenvoorzieningen werden onder onze impuls assistentiewoningen 
bijgebouwd, tweepersoonskamers in het rusthuis werden ontdubbeld en werd een nieuwe 
keuken voorzien in Breugheldal. Het is de eerste stap naar een hedendaags woon- en 
zorgaanbod. De andere infrastructuur is intussen 30 jaar oud en beantwoordt niet meer aan 
de huidige normen, zowel bouwtechnisch als wat betreft de hedendaagse zorgvraag. 

Niettegenstaande alle diensten uitgebouwd zijn om ouderen de mogelijkheid te geven om 
zo lang mogelijk in hun eigen woonst te blijven wonen, is er vooral nood aan informatie en 
een zorgcoördinator die het aanbod van de verschillende diensten op elkaar kan 
afstemmen. Een tweede luik is het vaststellen van het sociaal isolement van ouderen in hun 
thuisomgeving. Een derde luik is de infrastructuur (of de onaangepaste woning).  

Met betrekking tot de sociale bijstand wordt de Federale wetgeving op een ernstige en 
correcte wijze toegepast. De werkwijze en de administratieve behandeling is echter wat 
gedateerd en vraagt om een gedigitaliseerde aanpak, verwerking en beslissing. De 
grondige aanpak maakt dat het aantal leefloontrekkers onder controle is. 

Wat kinderarmoedebestrijding betreft is Dilbeek pionier met het project VONK 
(vrijblijvend ondersteuningsnetwerk voor gezinnen met jonge kinderen). De ondersteuning 
bestaat uit begeleidingstrajecten aan huis en ouderbijeenkomsten voor en door gezinnen in 
armoede. De resultaten zijn zeer gunstig maar vergen een zeer intensieve begeleiding. Tot 
op heden is dit project volledig gesubsidieerd. 
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Met betrekking tot sociale tewerkstelling zet Dilbeek vooral in op het ondersteunen ervan 
door zelf gebruik te maken van sociale tewerkstellingsinitiatieven. Zo worden heel wat 
onderhoudswerken voor het openbaar domein uitbesteed aan sociale 
tewerkstellingsinitiatieven. We trachten hierin een evenwicht te vinden tussen enerzijds 
private en anderzijds sociale tewerkstelling. Heden ten dage is er ook een eigen sociale 
tewerkstellingsinitiatief: de Dienstenonderneming Dilbeek. 

Er zijn twee zeer goed uitgebouwde instellingen voor opvang en verzorging voor 
personen met een handicap. Er is echter nog nood aan samenlevingsvormen voor deze 
doelgroep. De toegankelijkheid en de mobiliteit voor deze doelgroep mogelijk maken 
moet een aandachtspunt zijn in onze gemeentelijke organisatie. 

Tot slot heeft de bouw van de Welzijnscampus Nieuwenbos in Groot-Bijgaarden geleid tot 
een betere dienstverlening die ook meer gespreid is over de gemeente. 
Welzijnsvoorzieningen waren voordien enkel sterk geconcentreerd in Itterbeek en in 
mindere mate in Dilbeek. Nu heeft de tweede grootste deelgemeente eveneens een 
belangrijk dienstencentrum met betrekking tot sociale dienstverlening. Verschillende 
organisaties zijn er actief: de VDAB, Kind en Gezin, het centrum voor basiseducatie, het 
centrum voor volwassenenonderwijs, het CAW, het agentschap Inburgering en Integratie, 
3W Plus, VONK, het Huis van het Kind, Solidariteit voor het Gezin, PIN vzw, De Poel vzw 
en tot slot een lokaal dienstencentrum. Binnenkort wordt hier ook een buurtrestaurant aan 
toegevoegd. 

Visie 
 

Door de integratie van gemeente en OCMW kan er verder werk gemaakt worden van een 
versterkt sociaal beleid. Nu de structuren en verantwoordelijkheden bepaald zijn, moet dit 
resulteren in een betere dienstverlening naar de burger. Communicatie en het kanaliseren 
van de vraag van de burger moeten resulteren in adequate oplossingen en een aangepast 
beleid. 

De Vlaamse overheid heeft recent ‘Vlabzorginvest’ opgericht. Dit vehikel is er op gericht 
om de achterstand in de Vlaamse Rand inzake welzijns- en gezondheidsaanbod aan te 
pakken. In die context bekijken we welke extra investeringen in ons aanbod noodzakelijk 
zijn.  

Met betrekking tot kinderopvang zetten we verder in op het aanmoedigen en rekruteren 
van nieuwe onthaalmoeders. We steunen en moedigen vrijwilligers aan  wat betreft 
naschoolse opvang en bijscholing voor kinderen met taalachterstand. 

Een gezondheidsbeleidsplan is een noodzakelijke vereiste om een globale aanpak voor 
zorg en welzijn op elkaar af te stemmen met alle actoren actief op ons grondgebied. Daaruit 
volgend kan ook een preventiebeleidsplan opgemaakt worden (gezonde voeding, 
beweging,  eenzaamheid, depressie, armoede en verslavingsproblematiek (roken, drugs, 
alcohol). 
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Het verleden en de huidige werking van het woonzorgcentrum Breugheldal heeft 
bewezen dat de uitbating in eigen beheer een meerwaarde biedt voor de inwoners uit 
Dilbeek. De ontmoetingsplaats waar woonst, zorg en ontspanning gebundeld worden, 
heeft een gemeenschapskern gevormd of een nieuwe dorpsplaats (Itterbeek) gecreëerd 
waar ouderen en hun families zich zeer goed bij voelen. Naast de infrastructuur zijn de 
noden en de zorgconcepten ook 30 jaar oud. Daarnaast is er een nieuwe generatie ouderen 
aangetreden en moeten de woonvorm en zorgnoden aangepast worden aan de 
hedendaagse vraag. De Vlaamse overheid subsidieert nog steeds dergelijke woon- en 
zorgconcepten en het OCMW beschikt over opgebouwde reserves om aan een nieuw 
zorgconcept een antwoord te bieden. 

N-VA is voorstander van een verzelfstandiging van Breugheldal. Dit moet zeker 
onderzocht worden in het kader van de nieuwe welzijnsorganisatie. 

Met betrekking tot sociale bijstand wil N-VA meer dan vandaag actief inzetten op het 
bestrijden van sociale fraude. Ondersteuning moet gaan naar mensen die het écht nodig 
hebben. Allerhande achterpoortjes naar misbruik moeten gesloten worden. Een strengere 
controle zal gevoerd worden. 

Het project kinderarmoede wordt verder gezet. We wensen een zelfde project op te starten 
gericht op ouderen in armoede (detectie en beleidsplan). 

Met betrekking tot sociale tewerkstelling wensen we de dienstenonderneming af te stoten. 
We beschouwen het niet meer als een gemeentelijke taak om zelf sociale tewerkstelling te 
creëren, wél om van sociale tewerkstellingsinitiatieven gebruik te maken. 

Concreet 
 

[1] Eén toegang (via infonummer, digitaal welzijnsloket,…) voor alle vragen met 
betrekking tot sociale dienstverlening. 

[2]    We zetten verder in op dienstverlening aan huis en bieden advies en hulp met 
betrekking tot het aanvragen van documenten en het invullen van formulieren. 

[3]   Met betrekking tot kinderopvang willen we onthaalmoeders aanwerven en steunen 
met een opstartpremie.  Er moeten middelen voorzien worden voor 
taalondersteuning bij kinderen. 

[4]   N-VA dringt aan op Nederlandstalige MUG-diensten voor Dilbeek en de Vlaamse 
Rand. We nemen het voortouw om samen met collega’s burgemeesters dit in een 
volgend federaal regeerakkoord te krijgen. 

[5]    We brengen alle gezondsheidswerkers samen voor de opmaak van een 
gezondheids- en welzijnsbeleidsplan en stellen een nieuwe gezondheids- en 
welzijnsgids die handig is voor alle inwoners  en vooral voor de nieuwe inwoners. 
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[6]    Onder de noemer O³ (Ogen Open voor Ouderen) maken we er actief werk van om 
ouderen zolang als mogelijk thuis te laten wonen in een leeftijdsvriendelijke 
omgeving. De gemeente coördineert en stimuleert wijken om voor ouderen in de 
buurt een klankbord te zijn (tegen vereenzaming en als doorverwijsfunctie naar het 
professioneel kader). Ook de wijkagenten kunnen hierin een belangrijke rol spelen. 
Een woonconsulent kan advies geven over de nodige aanpassingen aan de woning 
om langer thuis te wonen. 

[7]    We bouwen een buurtrestaurant uit in Breugheldal en op de Welzijnscampus 
Nieuwenbos. 

[8]    Breugheldal is aan renovatie toe. Gezien de concepten rond zorgwonen gewijzigd 
zijn, is nieuwbouw vermoedelijk de beste oplossing en gebaseerd op het concept van 
de “zorgstraat” (multifunctionele infrastructuur). Ook de huidige woonzorgafdeling 
heeft nood aan renovatie en verbouwing. Extra assistentiewoningen zijn niet meer 
nodig gezien er een overaanbod dreigt. We gaan na of dit (deels) met  privémiddelen 
kan gerealiseerd worden. 

[9]    We werken in eerste instantie de verzelfstandiging van Breugheldal verder uit. 

[10]   De bestrijding van sociale fraude wordt opgevoerd. Ondersteuning moet gaan naar 
de mensen die het écht nodig hebben. De samenwerking met de politie wordt 
versterkt om domiciliefraude te bestrijden. 

[11]   Het Sociaal Comité wordt aangevuld met externe deskundigen. In opdracht van het 
Sociaal Comité kunnen audits (intern/extern) georganiseerd worden. 

[12]  We activeren steuntrekkers en begeleiden hen op maat en volgens hun 
mogelijkheden. Een job = de beste garantie tegen armoede. 

[13]   We starten een pilootproject om ouderenarmoede te detecteren en aan te pakken.  

[14]  Sociale tewerkstelling wordt ondersteund door zelf beroep te doen op sociale 
tewerkstellingsorganisaties. De dienstenonderneming (of het zelf organiseren van 
sociale tewerkstelling) beschouwen we niet meer als een kerntaak van de gemeente. 
De succesvolle jobbeurs wordt verdergezet. 

[15] Openbare gebouwen moeten toegankelijk (blijven) voor mensen met rolstoelen of 
die slecht te been zijn. Privézaken (bv. restaurants, winkels,…) geven we een 
‘toegankelijkheidsster”.  



Veilig – Verantwoord - Vlaams          22 

 

Samengevat: nieuwe beleidsmaatregelen welzijn en gezondheid 

• Nederlandstalige MUG-ondersteuning voor Dilbeek 

• Opmaak gezondheids- en welzijnsbeleidsplan 

• Verzelfstandiging en renovatie Breugeldal 

• Actief werk maken om ouderen zolang mogelijk thuis te kunnen laten wonen 

• Opvoering bestrijding sociale fraude 

• Activeren van steuntrekkers 

• Openbare gebouwen en openbare ruimte maximaal toegankelijk maken voor 
mensen die slecht te been zijn 
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Leefmilieu en energie 

Analyse 
 
Onze gemeente heeft de afgelopen bestuursperiode belangrijke stappen gezet in de 
richting van een degelijk milieu- en energiebeleid, rekening houdend met de laatste 
ontwikkelingen op dat vlak. Zo hebben we: 

• onze gebouwen verder energievriendelijk gemaakt en een energieaudit is in 
uitvoering,  

• het gemeentelijk wagenpark vergroend (dieselwagens werden vervangen door 
wagens op elektriciteit en CNG),  

• elektrische fietsen aangekocht voor de verplaatsingen van het gemeentepersoneel, 
• bijkomend bos aangelegd (Herdebeekbos, Wolfsputten),  
• gezorgd voor beter onderhoud van onze natuurgebieden (cfr. Natuurbeheersplan 

Wolfsputten),  
• in het natuurbeheersplan Wolfsputten een eerste hondenlosloopweide voorzien, 
• de begraafplaatsen ingegroend zodat een pesticidenvrij beheer mogelijk is 

(begraafplaats Dilbeek moet nog gebeuren), 
• een energieluchtscan laten uitvoeren zodat mensen zicht krijgen op de 

energievriendelijkheid van hun daken en huizen,  
• de omschakeling gemaakt naar energiezuinige LED-verlichting in het openbaar 

domein en in onze sportinfrastructuren,  
• de eerste laadpalen geïnstalleerd, 
• een klimaatactieplan opgesteld met een actieplan omtrent gebouwen, mobiliteit, 

natuur en energie. 

De gemeente geeft dus het goede voorbeeld inzake milieubeheer en energieverbruik. Ook 
indirect dragen we bij aan een beter milieubeleid. Zo zetten we meer in op fietsbeleid en 
zijn er 10-tallen kilometers fietspaden aangelegd of in voorbereiding van aanleg. Ook de 
parkings aan onze treinstations werden verbeterd of heraangelegd zodat mensen meer 
worden gestimuleerd het openbaar vervoer te nemen. De schuilhuisjes aan busstations 
werden eveneens vervangen door nieuwe exemplaren. Een nieuw contract met Clear 
Channel werd afgesloten. Zij bekostigen én onderhouden deze schuilhuisjes. 
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Visie 
 
De N-VA pleit voor een gemeentelijk energie- en milieubeleid dat gebaseerd is op 
duurzaamheid. Duurzaamheid staat voor een efficiënt beleid aan de hand van rationele 
keuzes. 

N-VA wenst de vele reeds ondernomen acties verder te zetten en zo nodig uit te breiden. 
Zo wensen we het goede voorbeeld te geven en onze gebouwen zo energiezuinig mogelijk 
te maken. Dit is ook goed voor de gebruiksfactuur en dus voor de gemeentekas. Ook de 
straatverlichting moet binnen de 3 jaar vervangen zijn door LED-verlichting. Deze 
verlichting kan ’s nachts gedimd of op bepaalde plaatsen en tijdens nachtelijke uren 
gedoofd worden. We informeren en sensibiliseren ook bewoners en bedrijven om hun 
gebouwen energiezuinig te maken. We ondersteunen dit met bv. energiescans. Ook ons 
gemeentelijk wagenpark moet verder vergroend worden. Sommige gemeentelijke 
voertuigen kunnen gedeeld worden met de bevolking. We bekijken eveneens welke 
gemeentelijke gebouwen nog voorzien kunnen worden van zonnepaneelinstallaties. Die 
kunnen met cofinanciering van burgers aangelegd worden (die dan ook een deel van de 
opbrengst krijgen). 

Ook op vlak van mobiliteit voeren we het opgestarte beleid verder. We geven de fietser 
weer een plek op de straat door de aanleg van fietspaden en bouwen op knooppunten 
fietsenstallingen verder uit. We willen vooral werk maken - in samenwerking met de 
spoorwegen - van beveiligde en afgesloten fietsenstallingen aan stations. Onze scholen 
stimuleren we om vervoersplannen op te maken zodat kinderen meer met de fiets of te 
voet naar school komen. Ook de leerkrachten moeten het goede voorbeeld geven. Verder 
zijn we voorstander van het systeem van autodelen in dichtbebouwde wijken alsook voor 
het faciliteren van veloboxen waar er te weinig ruimte is om fietsen veilig te stallen. 

We wensen de bestaande natuur te versterken. Het lopende ruimtelijk uitvoeringsplan 
(RUP) open ruimte biedt daar een kans toe. Open ruimten beschermen, 
woonuitbreidingsgebieden herbestemmen en verder bos aanplanten in de daarvoor 
voorziene gebieden in het RUP “strategisch gebied rond Brussel” zodat de groene gordel 
verder vorm krijgt. 

Tot slot wil N-VA dierenwelzijn integreren in het milieubeleid. In onze maatschappij 
groeit de bezorgdheid over onze omgang met dieren, en terecht. Een moderne samenleving 
met sterke morele waarden draagt een humane behandeling van alle levende wezens 
hoog in het vaandel. Dierenwelzijn is een verantwoordelijkheid die alle burgers samen 
moeten dragen. 
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Concreet 
 

[1]  Het energiezuinig maken van gebouwen en de resultaten van de energieaudit 
uitvoeren. 

[2]  Verdere digitalisering van onze dienstverlening en de gemeentelijke werking om het 
overmatig gebruik van papier bij de gemeentediensten te beperken. 

[3]  We stimuleren het energiezuinig (ver)bouwen bij particulieren en bedrijven en 
bieden hiervoor energiescans aan. 

[4]  Het gemeentelijk wagenpark wordt verder vergroend (elektriciteit, CNG). 

[5]  Uiterlijk in 2021 moet alle straatverlichting vervangen zijn door energiezuinige (en 
goedkopere) LED-verlichting. We voeren het lichtplan uit. Verlichting kan ’s nachts 
gedimd en op sommige plaatsen tijdelijk gedoofd worden. 

[6]  Ook onze gemeentelijke gebouwen, zoals bijvoorbeeld onze sportinfrastructuur, 
moet energiezuinige binnenverlichting krijgen. 

[7] We bekijken op welke gemeentelijke gebouwen zonnepanelen gelegd kunnen 
worden en laten dit eventueel mee financieren door burgers (die een deel van de 
opbrengst krijgen). 

[8]  Op vlak van mobiliteit zetten we de aanleg van fietspaden verder en zorgen we ook 
voor meer fietsenstallingen. Aan de treinstations wensen we beveiligde en 
afgesloten fietsparking. 

[9]  Aan het station van Dilbeek moet er een oplossing gezocht worden voor het gebrek 
aan parkeerplaats voor wagens. Zo hopen we het gebruik van de trein verder aan te 
moedigen. 

[10] Op wijkniveau, vooral in dichtbebouwde wijken, zetten we autodeelprojecten op en 
stimuleren we de samenaankoop van veloboxen. 

[11]  De scholen en hun leerkrachten stimuleren we verder om schoolvervoersplannen op 
te maken, net zoals we dat bij bedrijven doen. 

[12]  De verdere versnippering van open ruimte voorkomen we door de goedkeuring 
van het RUP Open Ruimte. 

[13]  We zoeken bijkomende locaties voor de aanplanting van bossen en groengebieden, 
inzonderheid in de groene gordel rond Brussel. 

[14] We voeren een permanente sterilisatieactie in, in overleg met de sector van 
dierenartsen en vrijwilligers, voor zwerf- en huiskatten. Op die manier kunnen we 
de zwerfkattenpopulatie enigszins indijken. 
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[15] We zetten informatie- en sensibiliseringscampagnes op rond dierenwelzijn. Denk 
bijvoorbeeld aan een reglement m.b.t. het eindejaarsvuurwerk, overleg met de 
landbouwsector of informatiecampagnes op scholen. 

 

Samengevat: nieuwe beleidsmaatregelen milieu en energie 
 

• Verder energiezuinig maken van gebouwen en vergroening wagenpark. 

• Vervanging straatverlichting door LED-verlichting. 

• Fietsvriendelijk mobiliteitsbeleid. 

• Actief beleid om open ruimte te vrijwaren en bijkomende bossen te voorzien. 

• Dierenwelzijn wordt als volwaardig deel in het milieubeleid opgenomen. 
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Financiën: efficiënt en doordacht beheer 

Analyse	
	
Het meerjarenplan 2014-2019, uitgebreid tot 2020, 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 met de grootste investeringspiek gepland voor 2018 en 2020, zit het huidig bestuur dus 
op koers. 

De voorbije jaren kon de gemeentelijke schuld dankzij structurele ingrepen aan 
inkomsten- én uitgavenzijde systematisch worden afgebouwd. De schuld daalde van 990€ 
per inwoner eind vorige legislatuur (2012) tot 750€ per inwoner in 2016 (jaarrekening). 
Hierdoor werd de nodige financiële ruimte gecreëerd om de investeringen te financieren, 
zowel met eigen middelen als met nieuwe leningen. Maar door de ondoordachte 
belastingverlaging, met impact vanaf 2017, dreigt de schuld per inwoner de volgende jaren 
drastisch te stijgen tot meer dan 1300€ per inwoner (2019). Zo blijft de 
autofinancieringsmarge in 2020 maar net positief. Een éénmalige financiële meevaller zoals 
de verkoop van het waternet kan dit structurele probleem niet oplossen. 

De afgelopen bestuursperiode hebben we meer financiële tegenvallers dan meevallers 
gekend: zo was er nog een grote factuur te betalen aan de brandweerzone én verhoogt 
onze bijdrage aan de zone structureel. De taxshift – beslist op federaal niveau – is een 
goede maatregel voor de werkende mensen (zij houden maandelijks netto meer over) maar 
de basis waarop ze betrekking heeft – de persoonsbelastingen – verkleint. Dat is net één 
van de belangrijkste basissen waarop de gemeente belastingen heft (6,9% opcentiemen). De 
inkomsten van de gemeenten zullen op lange termijn dus structureel dalen of in het beste 
geval minder snel stijgen. Maar er is ook een positieve noot. Door de door N-VA 
aangestuurde uittreding uit de Brusselse waterintercommunale Vivaqua, de ontbinding 
van de verlieslatende waterintercommunale IWVB én de toetreding tot waterbedrijf “De 
Watergroep” en de verkoop van het waternet, kan de gemeente éénmalig rekenen op een 
som van een 8 miljoen euro. 

Visie	
	
De gemeente haalt ongeveer de helft van haar inkomsten uit belastingen die zij zelf kan 
bepalen: de opcentiemen op personenbelasting (6,9%) en de (740) opcentiemen op de 
onroerende voorheffing (het ‘kadaster’). Dit zijn geen hoge belastingvoeten. Een 
vergelijking met andere Vlaamse gemeenten doet ons vaststellen dat de Dilbeekse 
belastingvoeten zich aanzienlijk onder het Vlaams gemiddelde bevinden (7,21% 
personenbelasting en 877 opcentiemen). Bovendien zijn er geen bedrijfsbelastingen, geen 
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belastingen op ‘drijfkracht’, geen belastingen op het aanleggen van wegen (de 
‘verhaalbelasting’) of andere vormen van sluikse belastingen.  

In absolute cijfers wil dit zeggen dat Dilbeek (cijfers 2015) gemiddeld 868 euro per persoon 
uit belastingen onroerende voorheffing en lokale taksen haalt. Per inwoner verkrijgen we 
ongeveer 150 euro uit het gemeentefonds van de Vlaamse overheid. Sinds 2017 krijgt 
Dilbeek gedurende minstens 3 jaar extra middelen (853.000 euro per jaar) om in te zetten ter 
bestrijding van grootstedelijke fenomenen. Deze middelen mogen voor de duidelijkheid 
niet gebruikt worden om het gat in de gemeentekas te vullen. 

Een belangrijk deel van de inkomsten komt uit retributies, heffingen die we opleggen voor 
het verkrijgen van een individuele dienst (verkoop huisvuilzakken, bijdrage voor 
aflevering van documenten en administratieve stukken,…). 

N-VA wenst het huidig inkomstenniveau aan te houden. Dat wil zeggen dat we geen 
belastingen verhogen of verlagen. Belastingen zijn voor ons geen doel, maar een middel 
om aan beleid te doen en te investeren. Pas in 2019 zal duidelijk zijn hoeveel inkomsten er 
nodig zijn om de gewenste investeringen te doen. Uitgangsprincipe is dat het 
investeringsniveau behouden blijft en de huidige belastingvoeten behouden blijven. We 
wensen wel een grondige analyse van wat de gemeente nog in haar takenpakket moet laten 
en wat niet. We beperken ons tot de kerntaken. Nu de gemeentelijke organisatie 
geherstructureerd is, kan er een doorlichting van de diensten gebeuren om na te gaan waar 
er tekorten en overschotten zijn. 

Eénmalige inkomsten worden niet structureel ingezet, lees om lopende kosten mee te 
dekken. Deze kunnen wel dienen om duurzaam te investeren ( bv. geen putten in de weg 
vullen maar grondige infrastructurele ingrepen). De verkoop van gemeentelijke gronden en 
gebouwen is geen taboe. De opbrengst wordt bij voorkeur in een fonds gestopt waarmee 
investeringen gedaan worden die zichzelf op termijn terug betalen. Dat fonds is rollend: er 
gaat geld uit en er komt geld in. 

Concreet	
	
[1]  Het huidig belastingniveau blijft behouden alsook het huidig investeringsniveau. 

Retributies kunnen wel aangepast worden en moeten geïndexeerd worden. 
 
[2]  De gemeente richt zich verder op zijn kerntaken. Een doorlichting van de 

dienstverlening kan leiden tot het afstoten of niet meer uitvoeren van bepaalde 
taken. Een verdere uitbesteding van taken behoort eveneens tot de mogelijkheden. 
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[3]  De verkoop van gemeentelijk patrimonium mag geenszins dienen om financiële 

putten te vullen of lopende kosten te betalen. Een verkoop wordt goed overwogen 
en dient om andere noodzakelijke investeringen mee te financieren, deels via een 
rollend fonds. 

[4] Subsidies van andere overheden (provinciaal, Vlaams, Europees) moeten optimaal 
benut worden maar het verkrijgen ervan mag geen doel op zich zijn. 

 
[5]  Met betrekking tot personeel streeft N-VA ernaar om het aantal personeelsleden niet 

meer te doen stijgen. Verschuivingen kunnen wel.  

[6] Het verder digitaliseren van dienstverlening en andere efficiëntieoefeningen moet 
ertoe leiden dat personeel op andere vlakken kan ingezet worden. 

	

Samengevat: nieuwe beleidsmaatregelen financiën 
	

• Belastingsniveau blijft behouden 

• Gemeente richt zich op zijn kerntaken. Er moeten keuzes gemaakt worden 

• Verkoop patrimonium kan enkel om noodzakelijke investeringen mee te financieren 
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Communicatie en dienstverlening 

Analyse 
 
De afgelopen bestuursperiode heeft de gemeente Dilbeek grote stappen vooruit gezet 
inzake haar communicatiebeleid. In 2013 werd als één van de eerste beleidsdaden een 
communicatiemedewerker aangesteld. Deze persoon maakt intussen deel uit van de 
ondersteunende dienst, die andere stromen begeleidt inzake o.a. communicatie. 

Sinds 2013 deed Dilbeek actief haar intrede op de sociale media. De facebookpagina van de 
gemeente wordt vandaag gevolgd door 2.500 burgers, de twitterpagina door bijna 800 
burgers.  

Sinds 2016 heeft de gemeente een nieuwe moderne huisstijl die als basis diende voor de 
uitbouw van een nieuwe gebruiksvriendelijke webstek. Deze laatste werd gelanceerd in 
2016. De dienstverlening van zowel gemeente als OCMW staat bovendien onder deze éne 
webstek. De webstek is eveneens makkelijk via smartphone en tablet te raadplegen.  

De gemeenteraad is intussen via livestream te bekijken. Vanuit de luie zetel kunnen de 
raden gevolgd worden. Transparantie ten top! 

Ook het huis-aan-huisblad kreeg een nieuwe frisse lay-out. Sinds 2017 wordt er eveneens 
op wekelijkse basis een digitale nieuwsbrief verstuurd naar alle mensen die zich hiervoor 
hebben geregistreerd. Er zijn dus heel wat stappen gezet. 

Naar dienstverlening aan de loketten toe werden ook grote stappen geboekt. De 
lokettenruimte werd heringericht en een ticketingsysteem werd ingevoerd. Ook het 
centraal onthaal verhuisde naar een meer logische locatie, namelijk net naast de loketten. 

Naar transparantie en inspraak toe heeft dit bestuur ontelbare vergaderingen 
georganiseerd in het kader van de aanleg van straten, mobiliteitsplannen, toekomstplannen 
voor nieuwe gebouwen (Caerenberg/Keperenberg, Begijnenborreschool,…), enz. Met een 
heuse “Ronde van Dilbeek” is het schepencollege in 2014 de meerjarenplanning in elke 
deelgemeente gaan toelichten. 

Het communicatiebeleid kan echter nog meer uitgediept worden. Een aantal evidente 
zaken is uitgevoerd. Het is tijd voor verdieping. 
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Visie 
 
Voor N-VA is een goede en moderne communicatie onlosmakelijk verbonden met goed 
bestuur en een goede dienstverlening. Informatie verstrekken aan mensen via verschillende 
kanalen is één van de basistaken van een gemeente. We schieten hierin soms nog te kort. 
Nieuwe communicatiekanalen kunnen verder geïntroduceerd worden. Zo zouden 
straatmasten of digitale communicatieborden in het straatbeeld de burgers rechtstreeks op 
korte termijn kunnen informeren over wijzigingen, aankondigingen, evenementen enz.  

Inspraak en participatie bij kleine en grote gemeentelijke projecten is eveneens van belang 
en een blijvend werkpunt. Een degelijke en professionele aanpak en begeleiding kan 
hierbij van pas komen. De expertise hierrond moet verder uitgebouwd worden. Dit kan 
intern gebeuren en/of uitbesteed worden via een contract met gespecialiseerde partners. 

De nieuwe website, gebouwd op moderne technologie, laat nu ook toe om de e-loket 
functies verder uit te bouwen en de dienstverlening verder te digitaliseren. 
Dienstverlening via de PC thuis moet maximaal mogelijk zijn. Deze oefening, waarvoor 
een eerste aanzet is gegeven, moet verder uitgerold worden. De webstek www.dilbeek.be is 
het algemeen verzamelpunt van alle gemeentelijke info. We stappen dus verder af van 
aparte websites voor toerisme, het zwembad, de bibliotheek enz. Al deze informatie dient 
maximaal geïntegreerd te worden in de centrale webstek. 

Meldingen allerhande moeten makkelijk gecommuniceerd worden. De nieuwe webstek 
bevat een degelijk meldpunt. Een “app” kan dit verder aanvullen. 

Aan het fysiek loket bekijken we of verdere optimalisering mogelijk is om wachtrijen zo 
beperkt mogelijk te houden. 

We voeren een lokaal retributierecht in voor de aflevering, verlenging, vervanging of 
hernieuwing van verblijfskaarten. Die retributie levert 50 euro op, maximaal één keer per 
jaar. Wij vinden dit als N-VA niet meer dan logisch: ook eigen inwoners betalen voor de 
aflevering van hun identiteitskaarten of internationale reispaspoorten. 

Concreet 
 
[1] De nieuwe gemeentelijke webstek moet verder uitgebouwd worden zodat via een e-

loket de dienstverlening maximaal digitaal kan verlopen. Alle gemeentelijke info 
wordt geïntegreerd in deze ene webstek. 

[2]  Op de webstek moeten alle relevante beleidsdocumenten terug te vinden zijn:  
  N-VA is voor een transparant bestuur. 

[3]  Het plaatsen van elektronische communicatieborden op belangrijke plaatsen in het 
straatbeeld. Ook via deze weg kunnen snel en efficiënt aankondigingen gedaan 
worden. 
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[4] Ook verenigingen moeten over aankondigingsborden voor hun activiteiten 
beschikken op zichtbare plaatsen. Dit kan via een uniform bordensysteem maar ook 
bijvoorbeeld via straatmasten waar via banieren activiteiten aangekondigd kunnen 
worden. 

[5] De verschillende gemeentelijke diensten moet meer communicatiereflexen hebben. 
Niet enkel doen, maar zeggen wat ze doen. Belangrijke projecten zoals 
wegenwerken moeten degelijk aangekondigd worden. 

[6]  N-VA is voorstander van een dienstverlening waarbij de burger snel weet wanneer 
hij of zij een antwoord kan verwachten. Een ontvangstmelding met streefdatum 
voor antwoord (indien het antwoord niet onmiddellijk kan gegeven worden) is een 
evidentie. Een burger moet van digitaal ingediende meldingen te allen tijde de status 
kunnen volgen. Hij of zij moet een persoonlijk digitaal dossier kunnen raadplegen 
met betrekking tot dienstverlening van de gemeente. Een “MijnGemeente” als het 
ware. 

[7] Een meldingsapp moet het voor inwoners makkelijker maken om zaken aan de 
gemeente door te geven. 

[8] Het fysiek loket verder optimaliseren. 

[9] Het invoeren van een retributie voor vreemdelingenkaarten. 

 

Samengevat: nieuwe beleidsmaatregelen communicatie en dienstverlening 
 

• Dienstverlening via het internet moet verder mogelijk worden gemaakt. Een 
verplaatsing naar het gemeentehuis is niet altijd meer noodzakelijk. Het “e-loket” 
moet daartoe maximaal uitgebouwd worden. 

• Een modern digitaal meldpunt voor meldingen en klachten gekoppeld aan een 
dossieropvolgingssysteem. De burger wordt op de hoogte gehouden van het 
stadium waarin de melding zich bevindt. 

• Communicatie gebeurt via een brede waaier aan kanalen: elektronische 
communicatieborden, straatmasten, sociale media, moderne en gebruiksvriendelijke 
webstek, e-nieuwsbrief, gemeentelijk infoblad, ... 

• Burgers moeten toegang krijgen tot hun persoonlijk “gemeentelijk dossier”. Dit 
bundelt vragen en meldingen, afgeleverde documenten, enz.	
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Openbare werken: wegen, fietspaden, voetpaden, 
pleinen,… 

Analyse 
 
Bij de start van de bestuursperiode in 2013, vonden we een compleet verouderde 
wegeninfrastructuur aan: verwaarloosde straten, af en toe opgelapt, amper fietspaden en 
onze dorpscentra lagen er troosteloos bij. Ingrijpende en doordachte herinrichtingen waren 
meer de uitzondering dan de regel. 

Een inventaris van ons meer dan 250 km lange wegennet leerde ons wat we al konden 
vermoeden: meer dan 36 km weg bevond zich in slechte staat (15%). 23% of 54 km bevond 
zich in een matige staat. Er lagen slechts 2,5 km fietspaden die conform de  geldende 
normen aangelegd zijn. De grootste schuldenberg van de gemeente zijn de vele slecht 
onderhouden straten. Dit moest aangepakt worden! 

5 jaar later 

Intussen hebben we niet stil gezeten. Maar liefst 20,75 km wegen werden volledig 
vernieuwd. 14,2 km hiervan hebben ook nieuwe riolering gekregen. 11 km weg kreeg een 
nieuwe toplaag. In totaal werd dus 32 km weg vernieuwd. Ook 18 km aan voetpaden 
werden vernieuwd, al dan niet in combinatie met een vernieuwing van de weg. En tot slot 
werd er reeds voor 13,5 km aan nieuwe fietspaden aangelegd. In 2018 starten de werken 
aan 11,6 km weg waarvan 6,4 km met nieuwe rioleringen.  Er worden voor 10 km nieuwe 
voetpaden voorzien en nog een extra 7,5 km aan fietspaden. 
Andere wegenwerken zijn in volle voorbereiding. Zo voorzien we na 2018 nog de start van 
8,15 km volledige wegvernieuwing waarvan 2,4 km met nieuwe rioleringen. Langsheen 
enkele van die wegen leggen we nog 9,5 km nieuwe voetpaden aan en 12,4 km fietspaden. 
De teller zal dus staan op meer dan 50 km nieuwe weg (20% van het wegennet), 34 km 
nieuwe fietspaden en 38 km nieuwe voetpaden. 

Het mag gezegd: met N-VA aan het openbare-werken stuur, is de inhaalbeweging ingezet! 
De verandering werkt ook hier! 

Visie 
 
Investeringen in wegen, voet- en fietspaden, pleinen en parkings vergen veel middelen. 
Deze moeten dus doordacht aangepakt worden. De investeringen van de afgelopen én de 
komende jaren vereisen volgende randvoorwaarden:  

• De financiële middelen zijn beschikbaar. Koken kost geld. Zonder voldoende 
middelen te voorzien, is een inhaalbeweging niet mogelijk. Voor N-VA moeten er 
minstens evenveel middelen naar investeringen in het wegennet gaan als de 
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afgelopen jaren. Zo bouwen we die verborgen schuldenberg af en kunnen de 
uitgaven op termijn zakken. 
Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van subsidies. De aanleg van fietspaden 
wordt op de meeste plaatsen voor 90 à 100% gesubsidieerd door de Vlaamse 
overheid en provincie. Het zou dom zijn die middelen niet te gebruiken. 

• Geen oplapwerk maar integrale aanpak. Het heeft geen zin om nieuwe laagjes 
asfalt te leggen op straten zonder degelijke fundering. Heel wat straten zijn nog 
oude kasseistraten met vele lagen asfalt erover. Deze zijn niet meer bestand tegen de 
huidige hoeveelheid verkeer. Een volledige vernieuwing van de weg is dan ook 
noodzakelijk. Anders zijn de investeringen voor niets. Nu meer investeren, is 
kostenbesparend op termijn! 

• De aanleg van nieuwe wegen wordt gecombineerd met het vernieuwen van de 
nutsleidingen: onder de grond bevinden zich vaak versleten waterleidingen, 
elektriciteits-, gas- en communicatieleidingen. Wanneer een weg volledig vernieuwd 
wordt, worden doorgaans ook alle nutsleidingen vernieuwd. Ook de 
straatverlichting wordt zo nodig vervangen, tegenwoordig door energiezuinige 
LED-verlichting.  

• De aanleg en hernieuwing van riolering zijn eveneens noodzakelijk. Dilbeek moet 
nog de laatste stappen zetten om alle woningen aan te sluiten op het 
rioleringsstelsel, dit om een zuiveringsgraad van 100% te bereiken. Een tweede 
prioriteit inzake rioleringen is de wateroverlast. Er is meer bijgebouwd en de 
capaciteit van riolen voldoet in sommige regio’s niet meer. Tot slot moet bij elke 
fundamentele wegvernieuwing nagegaan worden of de rioleringen nog in goede 
staat zijn. In functie daarvan wordt al dan niet een nieuw (gescheiden) stelsel 
aangelegd. 

• Het vernieuwde mobiliteitsplan is de leidraad om te bepalen waar voetpaden en 
fietspaden nodig zijn. Fietspaden leggen we aan op drukke wegen van categorie I en 
II. Het door de gemeente vastgelegde functioneel fietsroutenetwerk is daarvoor 
bepalend. Het stoepenplan moet definitief vastleggen waar we voetpaden aanleggen 
en waar niet.  
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Concreet 
 
[1]  N-VA wil verder bouwen aan de weg en streeft ernaar de achterstand inzake slechte 

wegen tegen 2025 weggewerkt te hebben. We leggen hiervoor volgende prioriteiten: 

• Naast de vernieuwing van de wegen in slechte staat, willen we ook systematisch 
de wegen vernieuwen die nu aangelegd zijn met betonplaten en de 
kenmerkende Dilbeekse klinkers (trifblokken), zeker daar waar er druk verkeer 
is aangezien ze daar voor de meeste overlast zorgen. 

• Qua fietspaden zijn de volgende projecten uitvoeringsklaar: 
Bodegemstraat/Ternatstraat (2019), Itterbeeksebaan (2020), 
Hoogveld/Molenberg (2019), Brusselstraat Sint-Ulriks-Kapelle (2020). Deze 
worden onverkort uitgevoerd. Nieuwe fietspadenprojecten zijn de volgende: de 
as H. Placestraat – Stationsstraat – Kasteelstraat, Vlaanderenlaan, Molenstraat, 
Wolsemstraat, Baron de Vironlaan en Brusselstraat Groot-Bijgaarden. Uiteraard 
worden de wegen hier ook vernieuwd waar nodig. 

• Vernieuwing dorpscentra:  
o in Sint-Ulriks-Kapelle zijn de plannen voor de vernieuwing van de kern 

in volle opmaak. Uitvoering kan starten in 2019.  
o In Schepdaal is een streefbeeldstudie voor de herinrichting van het 

Marktplein en de Emile Eylenboschstraat aan de gang. Deze studie wordt 
omgezet in concrete daden.  

o Het centrum van Groot-Bijgaarden dient eveneens aangepakt, samen met 
de Brusselstraat en een deel van de Bosstraat. 

o Een tweede fase van het masterplan Dilbeekse kern wordt opgestart. De 
heraanleg van de Roelandsveldstraat start na de werken van fase 1. Ook 
de Berchemstraat en Henri Moeremanslaan (deel 2) is eveneens in 
voorbereiding. Verder pakken we de Baron de Vironlaan aan (met 
fietspaden), het Gemeenteplein en de straten op en rond het 
Moeremansplein. We onderzoeken of een ondergrondse parking aan het 
gemeenteplein haalbaar en noodzakelijk is. 

o In Itterbeek kan na de vernieuwing van de Itterbeeksebaan, de omgeving 
rond de kerk grondig aangepakt worden. 

• We vergeten de grensstraten niet. Met Lennik is er een 
samenwerkingsovereenkomst om de Scheestraat (tussen N8 en 
Geraardsbergsestraat) volledig te vernieuwen. We doen een nieuwe poging om 
samen met Sint-Jans-Molenbeek de Palokestraat en Kasterlindestraat volledig te 
vernieuwen. Met Asse pakken we samen de Kortemansstraat aan. 

• We werken een stoepenplan uit om te bepalen waar bijkomende stoepen nodig 
zijn (en ook waar er geen nodig zijn). Zo kunnen de laatste hiaten opgevuld 
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worden. Bij voorkeur gebeurt dit samen met, indien nodig, de vernieuwing van 
de weg. 

[2]  In 2018 heeft de gemeente een gedetailleerde inventaris laten opstellen over de staat 
van de verschillende wegen. Op basis hiervan wordt het onderhoudsprogramma 
opgemaakt en worden de prioriteiten gelegd inzake heraanleg van wegen. Deze 
inventaris wordt om de 3 jaar geactualiseerd. Op die manier kunnen 3-
jarenprogramma’s opgesteld en uitgevoerd worden. 

[3] We leggen onze plannen naast die van de nutsmaatschappijen. Zo moeten heel wat 
waterleidingen vernieuwd worden. Deze vernieuwing stemmen we zoveel als 
mogelijk af op de gemeentelijke plannen. Ook wat betreft rioleringen is er nog heel 
wat werk  voor de boeg. Uiteraard gaat dit samen met een heraanleg van de weg. 

[4] De extra middelen uit de waterverkoop (9 miljoen) worden verstandig geïnvesteerd. 
Ze worden in eerste instantie ingezet om versneld (binnen een termijn van 3 jaar) 
over te schakelen naar LED-verlichting in de straat. Dit zorgt voor een structurele 
besparing op de energiefactuur van 40%. Verder worden ze aangewend om de 
inhaalbeweging inzake slechte wegen te versnellen. 

[5]  Het Vlaams Gewest is bezig met een studie voor de herinrichting van de N8 en het 
kruispunt N8/R0. De gemeente werkt hier constructief aan mee en voorziet zo nodig 
middelen indien de heraanleg start in de komende bestuursperiode. Voetpaden, 
alsook een deel van de rioleringen, moeten namelijk gefinancierd worden door de 
gemeente.  

[6] De gemeente keurde een code voor het beheer van nutsleidingen goed. Deze omvat 
betere afspraken voor het openbreken van het openbaar domein bij werken. De 
gemeente voorziet extra controle op de nutsmaatschappijen zodat de weg in goede 
staat hersteld wordt. 

Samengevat: nieuwe beleidsmaatregelen openbare werken 
 

• Beleidsprioriteit voor het verder wegwerken van de achterstand in het onderhoud 
van de wegen, fietspaden, voetpaden en dorpscentra. We schakelen nog een 
versnelling hoger. 

• 3-jarenprogramma onderhoud wegen gebaseerd op gedetailleerde inventaris. 

• Afstemming met nutsmaatschappijen voor vernieuwing leidingen en strenge 
controles op werken van deze maatschappijen. 

• Versnelde vervanging van straatverlichting door LED levert stevige besparing op.	
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Openbare ruimte – een propere gemeente 

Analyse 
 
Het openbaar domein moet er verzorgd en goed onderhouden bijliggen. Een slecht 
onderhouden openbaar domein wekt de indruk van verloedering, onveiligheid en 
verstedelijking. Naast het vernieuwen van straten en voetpaden ligt er heel wat werk op de 
plank om sluikstorten aan te pakken en de onkruidgroei tegen te gaan. 

Dit is echter geen gemakkelijke opgave en de hogere (Vlaamse en Europese) regelgeving 
helpt niet altijd mee. Onkruid mag namelijk sinds 2016 niet meer bestreden worden met 
het gebruik van herbiciden en pesticiden. Het bestuur heeft de afgelopen jaren heel wat 
inspanningen geleverd om onkruidgroei te bestrijden zonder het gebruik van pesticiden, 
met wisselend succes.  

In eerste instantie werden de vele  grindstroken ingezaaid met gras. De  grindstroken zijn 
haarden van onkruid en kunnen onmogelijk onderhouden worden. Het maaien van gras is 
minder arbeidsintensief en oogt ook mooier. Echter, bij zeer natte periodes is dit moeilijk 
onder controle te houden. 

Het maaien van bermen mag van de Vlaamse overheid pas starten in juni. Hierdoor staan 
vele bermen al stevig in het zaad. Een uitzondering wordt verkregen indien gemeenten een 
bermbeheerplan opstellen. Vele bermen kunnen dan al vanaf mei gemaaid worden en 
meestal tot 3 keer per jaar. De gemeente heeft sinds dit jaar zo’n plan, waardoor er dus 
vroeger en meer gemaaid kan worden.  

Een andere positieve stap is het vullen van voegen tussen boordsteen en straat met 
bitumen, een soort teer. Hierdoor krijgt onkruid geen kans meer. 

Bij de heraanleg van straten worden technieken gebruikt die onkruidgroei geen kans meer 
laten. Zo worden boordstenen in één stuk gegoten zodat er geen voegen meer zijn waar 
onkruid kan woekeren. Daar ligt ook dadelijk een deel van het probleem: vele straten zijn 
versleten, vertonen barsten, voetpaden in dallen, boordstenen met brede voegen,… Waar er 
barsten en grote voegen zijn, woekert het onkruid. De vernieuwing van straten moet er 
dus ook dadelijk voor zorgen dat onkruid geen kans meer krijgt. 

Straten worden ook meer en systematisch geborsteld, soms via de uitbesteding van 
veegbeurten. Dit vergt echter extra financiële inspanningen. 

Ook wat betreft sluikstorten zijn er heel wat acties genomen, van groot tot klein. Dit jaar 
worden twee mobiele camera’s aangekocht die sluikstorters kunnen betrappen. Kleine 
zijarmen van wegen, onttrokken aan het zicht, werden afgesloten. Het (massaal) parkeren 
van vrachtwagens aan op- en afritten werd verboden, zodat het moeilijker wordt om te 
sluikstorten achter een muur van vrachtwagens.  
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Het wildplakken van reclameborden aan verkeerspalen en het plaatsen van bordjes 
allerhande in bermen werden verboden.  

Intussen zijn er reeds 350 publieke vuilnisbakjes aangebracht. Eén ploeg is permanent 
bezig deze te ledigen. 

Ook de kledingcontainers – aantrekkingspolen voor sluikstorters – werden uit de straat 
geweerd. In de plaats ervan  komen jaarlijks 6 gratis ophaalbeurten. 

De gemeente richtte eveneens een gemeenschapswachtdienst op en wierf 
gemeenschapswachten aan die actief kunnen ingezet worden om sluikstorters aan te 
pakken én te beboeten (GAS-boetes). 

Het containerpark werd tenslotte uitbesteed aan afvalintercommunale Intradura waardoor 
de openingsuren gevoelig werden uitgebreid. Tot eind 2017 was het containerpark 
25u/week geopend. Vanaf 1 januari is dat 33u/week in de winter en maar liefst 39u/week 
in de zomer! Ook maandag is het park open. En dit alles aan dezelfde gunstige tarieven. 

Visie 
 
De N-VA pleit voor een doorgedreven inzet om onze gemeente verder proper te maken. 
Het is heel simpel: willen we een propere gemeente dan moeten extra middelen ingezet 
worden. Middelen voor vernieuwing van wegen en voetpaden, meer inzet van mensen 
(ook privébedrijven) om het openbaar domein proper te houden, zo nodig uitbreiding van 
het aantal gemeenschapswachten, meer middelen om bermen en grasstroken (frequenter) 
te maaien, voegen te vullen, vuilnisbakjes bij te plaatsen en frequent te ledigen, straten te 
borstelen enz. 

We wensen eveneens na te gaan welke taken verder uitbesteed kunnen worden. Het 
scheren van hagen is reeds voor 100% uitbesteed, andere repetitieve taken kunnen 
eveneens uitbesteed worden. 

Indien het project met de (verborgen) mobiele camera’s succesvol blijkt, kunnen we ook 
hier gaan naar een uitbreiding. Dit vergt echter meer mankracht om de beelden in het oog 
te houden en te analyseren. 

Wat betreft het containerpark wensen we naar een meer intercommunaal systeem te gaan, 
zodat bewoners van Dilbeek bijvoorbeeld ook terecht kunnen in buurgemeenten. 

Voor het ophalen van huisvuil wensen we te onderzoeken of er kan omgeschakeld worden 
van een systeem van vuilniszakken naar een systeem van afvalcontainers (Diftar). Deze 
worden elke week opgehaald en mensen betalen per kilo. Voor mensen in appartementen 
worden aangepaste systemen toegepast. Dit systeem zorgt er voor dat mensen steeds de 
juiste prijs betalen voor hun afval (containers worden namelijk gewogen) en de lastige 
overvolle huisvuilzakken behoren meteen tot het verleden. 
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Concreet 
 

[1] Extra middelen voor het onderhoud én de vernieuwing van het openbaar domein. 

[2]  Onderhoudstaken worden door eigen personeel gedaan of worden indien duidelijk 
afgebakend verder uitbesteed aan privé-partners. 

[3]  Opdrijven van controles en sanctionering van sluikstorten, overlast van 
hondenpoep,… via het systeem van gemeenschapswachten. 

[4]  Verdere inzet van (verborgen mobiele) camera’s. 

[5]  Het systeem van gedifferentieerd tarief (diftar) voor het ophalen van  
huisvuil wordt onderzocht. Hierdoor kunnen de vele problemen met propvolle 
vuilniszakken opgelost worden; 

[6] Toegang tot containerparken in buurgemeenten. 

[7]  Nieuwe straten worden onkruidvrij aangelegd zodat onkruid geen kans meer krijgt. 

[8]  Onze invalswegen en op- en afritten moeten er netjes bijliggen. Het moet duidelijk 
zijn dat Dilbeek een nette gemeente is. We besteden extra aandacht aan deze locaties. 

 

Samengevat: nieuwe beleidsmaatregelen netheid openbare ruimte 
 

• Extra middelen voor het net houden van onze straten, pleintjes, voetpaden. 

• Verhoogde en regelmatige controles om sluikstorters groot en klein aan te pakken. 

• Mogelijke invoering gedifferentieerd tarief (Diftar) voor huisvuilophaling. 

• Verdere vernieuwing straten op onkruidvrije manier.		
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Lokale economie en werk 

Analyse	
 
Dilbeek is nog steeds een ondernemingsvriendelijke gemeente, zonder 
bedrijfsbelastingen, met een voltijdse medewerker lokale economie en tal van 
ondersteunende netwerken. Toch moeten we blijven waken over het 
ondernemingsklimaat en de ter beschikking zijnde ruimte. 

Dankzij onze inspanningen voor de oprichting van de Adviesraad lokale economie, 
waaruit DUO (Dilbeekse Unie van Ondernemers) is ontstaan, en van de vzw 
Parkmanagement Dilbeek is er meer en beter overleg tussen de ondernemers en het 
gemeentebestuur. Zo komen de bekommernissen ook sneller tot bij de dienst en de 
oplossing sneller terug bij de ondernemer. 

In Dilbeek zijn meer dan 2.600 ondernemingen actief, waarvan meer dan de helft 
rechtspersonen. Naast de grote bedrijven die zich voor het grootste deel situeren op de 
verschillende bedrijventerreinen, bestaat het overgrote deel uit KMO’s en lokale 
zelfstandigen. Het is belangrijk dat voor bedrijven de ruimte gecreëerd wordt en een 
duidelijk beeld geschetst wordt van de vestigingsmogelijkheden, vooral omdat de 
onbenutte ruimte voor handel en nijverheid zeer beperkt is. 

De detailhandels in onze centra blijven de gangmakers van de bedrijvigheid. Het af en aan 
van klanten en de ondersteuning door de middenstand van lokale verenigingen maakt 
onze gemeente een bruisende gemeente. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar is het allesbehalve. 
De middenstand heeft in een wereld van e-commerce en nabijgelegen winkelcomplexen 
meer dan ooit nood aan ondersteuning van het gemeentebestuur. Met het decreet 
Handelskernversterking zijn er sinds 2017 richtlijnen voorhanden om dit te 
verwezenlijken.  

Een aanzienlijk deel van de Dilbeekse ondernemingen zijn restaurants en cafés. Door een 
andere beleving van vrijetijdsbesteding en bijkomende wettelijke verplichtingen (hygiëne, 
rookverbod, …) heeft de horeca een dalende trend ingezet. Nochtans is dit de sector bij 
uitstek om andere sectoren (toerisme, sport, recreatie, evenementen) te bevorderen of te 
versterken en vice versa. De gemeente die al deze sectoren respecteert, zorgt voor een 
aangepast beleid. 

 

Visie 
 

Voor N-VA moet Dilbeek een globale visie ontwikkelen op het vlak van ondernemen. Waar 
kan en mag welke onderneming een plaats krijgen?  
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De N-VA gelooft dat er moet geïnvesteerd worden in de gemeente om het 
ondernemingsniveau en de jobcreatie te verhogen. Door middel van 
handelskernafbakening kunnen de centra uitzonderingen op ruimtelijke ingrepen 
bekomen die het creëren van handelspanden kan verbeteren. 

De N-VA pleit voor de versterking van de bestaande dorpskernen. De uitstraling van de 
kern is immers hét uithangbord voor Dilbeek en vormt zo de basis voor een bloeiende 
lokale economie, toerisme en horeca. 

Voor de N-VA is het van belang dat bedrijven voldoende ruimte hebben om zich te 
ontwikkelen en dat de bedrijven op hun juiste locatie gevestigd zijn. Via een globale visie 
over het volledige grondgebied kan er aan handelskernafbakening en aan een 
baanwinkelprogramma gewerkt worden om de lokale handelaars meer bescherming 
geven.  

De weinige landbouwers in Dilbeek zijn lokale producenten en ondernemers in vaak 
moeilijke omstandigheden. De dienstverlening naar hen toe moet zo optimaal mogelijk 
blijven. 

De N-VA ziet toerisme als een sterke economische troef. Door zowel in te zetten op dag-, 
verblijfs-, als zakentoerisme krijgen onze lokale actoren groeikansen en wordt er voor extra 
beleving in de gemeente gezorgd (zie meer hoofdstuk toerisme). 

Lokale handel zien wij ook als een middel tot integratie van nieuwe inwoners. Met enkele 
sterke campagnes kunnen cursisten aangemoedigd worden om het Nederlands als hun 
nieuwe taal in te oefenen. 

Concreet 
 

[1]  De gemeente blijft een partner voor alle ondernemers in Dilbeek. De gemeentelijke 
deskundige zal er op toezien dat projecten en initiatieven van onze 
partnerorganisaties opgevolgd worden en dat er op regelmatige basis ondernemers, 
klein en groot, worden samengebracht om een sterker en efficiënter economisch beleid 
op gemeentelijk niveau te verwezenlijken.  

[2]  De communicatie van de gemeentelijke overheid met de lokale bedrijfswereld wordt  
geoptimaliseerd. Bv. naar aanleiding van wegenwerken, termijn voor 
aanvraagdossiers, gedigitaliseerde aanvraagformulieren en attesten en eenvormige  
beslissingen,... Er wordt verder ingezet op de digitalisering en vereenvoudiging van 
de administratie. De gerealiseerde overlegstructuren en ondernemingsnetwerken 
worden verder ondersteund. We gaan ook een app ontwikkelen om handelaars, 
klanten en gemeente sterker te verbinden, informatie te verspreiden, klantenacties te 
doen, e.d. … 

[3]  Dilbeek heeft nood aan een versterkend ruimtelijk kader. Dit kader kan de zones 
waar bedrijvigheid mogelijk is, vastleggen en er kan aan handelskernafbakening 



Veilig – Verantwoord - Vlaams          43 

 

gedaan worden.  Achteraf kunnen via stedenbouwkundige voorschriften maximale 
ontplooiingskansen geboden worden aan deze zones. 

[4]  De N-VA gaat voor een kernversterkend beleid, met de nodige investeringen. Er 
moeten middelen voorzien worden om functiewijzigingen,  gevelrenovatie, 
herlokaliseringen, start-ups e.d. mogelijk te maken. Handelskernversterking, 
bedrijvige kern, smartcity-toepassingen zijn enkele technieken om de handelskernen 
te ondersteunen en aantrekkelijk te maken. Met een goed parkeerbeleid wordt de 
toegankelijkheid van de handelskernen gegarandeerd. De communicatie tussen klant, 
handel en overheid wordt gestroomlijnd via een app. 

[5]  Er wordt een horecabeleidsplan opgemaakt met concrete doelstellingen voor de  
ontwikkeling van de horeca in Dilbeek. De voorbereiding en uitvoering van dit plan  
verlopen in nauwe samenspraak met de bestaande lokale horeca. De horeca wordt 
actief betrokken bij acties en promoties van de lokale overheid. Met de toerismesector 
in groei geeft dit extra mogelijkheden. Initiatieven naar ‘korte keten’-landbouw en 
regionale producenten worden verder uitgewerkt en ondersteund. 

[6]  Aangezien de wetgeving van ambulante handel sinds kort op gemeentelijk niveau 
kan, zal het gemeentelijk marktreglement geoptimaliseerd worden om projectmatige 
organisaties zoals avondmarkten en boerenmarkten nieuw leven in te blazen. 

[7]  Via een versterking van het activerend arbeidsmarktbeleid helpen we 
werkzoekenden uit Dilbeek hun weg te vinden naar het bemiddelings- en 
opleidingsaanbod en de openstaande vacatures binnen en buiten onze gemeente. 

[8]  Extra taaloefenkansen creëren bij de lokale handel. 

Samengevat: nieuwe beleidsmaatregelen Lokale Economie 
 

• Handelskernafbakening en uitrollen van het project bedrijvige kern. 

• Een horecabeleid uitzetten als  drijvende kracht voor andere activiteiten en 
vrijetijdsbesteding met toerisme als troef. 

• De opgebouwde samenwerking tussen ondernemers en gemeente verder 
uitbouwen, de administratie vereenvoudigen, betere communicatie en 
toegankelijkheid optimaliseren. 

• De bestaande bedrijfslocaties correct invullen en nieuwe bedrijfsruimte efficiënt 
inplanten. 
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Vlaams beleid  

Analyse 
 
De cijfers rond de algemene ontnederlandsing van alle gemeenten in de Vlaamse Rand 
spreken boekdelen. Ook Dilbeek ontsnapt hier niet aan.  

Reden temeer dus dat de lokale gemeentebesturen een tandje moesten bijsteken om het 
Vlaamse karakter te bestendigen. Het Dilbeeks beleid bleef de voorbije 6 jaren dan ook niet 
bij de pakken zitten.  

Vooreerst werd het domein Vlaams Beleid als ‘horizontale bevoegdheid’ in de 
gemeentelijke organisatie ingepast. Wat maakt dat vele sectoren (jeugd, cultuur, sport, 
middenstand, onderwijs,…) die voordien weinig of niet met deze materie omgingen, nu 
wel direct en concreet gewezen worden op uitdagingen, kansen of beleidsinstrumenten. 

Dilbeekse initiatieven rond taalstimulering en Nederlands oefenen… 

Onder coördinatie van onze integratiedienst werden heel wat acties opgezet in 
samenwerking met andere gemeentelijke diensten, scholen, verenigingen of externe 
partners:  

• Taalbaden voor kinderen tijdens de schoolvakanties (120 kinderen per jaar) – i.s.m. 
de jeugddienst. 

• Boekenbende aan huis (30 gezinnen) – i.s.m. bibliotheek De Wolfsput en 
vrijwilligers. 

• Taalcoaching in de sportclub (VC Groot-Dilbeek) – i.s.m. Sportdienst en werkgroep 
Vlaams Beleid. 

• Scholenproject voor anderstalige ouders (Trip Trap en De Klimop) – i.s.m. de 
onderwijsdienst. 

• Project “op weg in je gemeente’ voor cursisten NT2 – i.s.m. CVE en CBO en vzw De 
Rand. 

• Samen Inburgeren – i.s.m. Agentschap Inburgering & Integratie. 
• Taaltafels met Café Combinne – i.s.m. Archeduc. 
• Bijt in je vrije Tijd – i.s.m. Westrand en jeugddienst. 
• Programma voor anderstaligen (CC Westrand). 
• Week van de anderstalige klant – i.s.m. dienst Lokale Economie en werkgroep 

Vlaams Beleid. 
• Taalpunt Nederlands – i.s.m. bibliotheek De Wolfsput. 
• Aanbod publicaties vzw De Rand (pictogrammenboekjes, vertaalwoordenboekjes). 

 

  



Veilig – Verantwoord - Vlaams          46 

 

Vlaams karakter in het dagelijkse Dilbeeks beleid 

Naast deze specifieke taalprojecten richting anderstalige inwoners, is een consequente 
bestuurshouding essentieel om het Vlaamse karakter van Dilbeek te bestendigen. 

Zo werd er duidelijk komaf gemaakt met anderstalig dienstbetoon: sinds 2013 komen 
anderstalige inwoners vergezeld van een tolk naar een onderhoud met burgemeester of 
schepenen.  

Bij de vernieuwing van het algemeen Politiereglement werd in 2013 een artikel gewijd aan 
een verbod op anderstalige signalisatie op de openbare weg. 

Het gemeentebestuur heeft steeds met bouw- en projectontwikkelaars voorafgaand aan 
hun projecten contact omtrent de kansen voor inwoners die een band hebben met de 
gemeente. 

Verzenders van meertalige publiciteit in de Dilbeekse brievenbussen, ontvangen een 
sensibiliserende ‘taalbrief’ vanwege het gemeentebestuur.  

De borden ‘Waar Vlamingen Thuis Zijn’ werden in de beginperiode van deze legislatuur 
vernieuwd op een 5-tal strategische plaatsen.  

Samen met o.m. buurgemeente Sint-Pieters-Leeuw werkte Dilbeek hard aan de uittreding 
uit de Brusselse intercommunale Vivaqua, gerealiseerd eind 2017.  

Een deel van de extra middelen vanwege de Vlaamse Regering voor Dilbeek, Halle en 
Vilvoorde werd en wordt gespendeerd aan de vervlaamsing van het straatbeeld: in 2 fasen 
wordt de totale gemeentelijke bevlagging vernieuwd en uitgebreid, komen er banieren met 
het logo van de Vlaamse Gemeenschap in het straatbeeld alsook welkomborden die naar 
het Nederlandstalig karakter verwijzen en is er ook een actie rond taalsensibiliserende 
slogans op nieuwe zitbanken verspreid over de gemeente.  

In samenwerking met de werkgroep Vlaams Beleid wordt getracht nog in 2018 een 
taalcharter voor verenigingen klaar te stomen.    

 

Visie 
 

De problematiek van de ontnederlandsing beleidsmatig aanpakken, is geen evidente klus. 
Voor N-VA Dilbeek dringen zich dan ook drie noodzakelijke beleidsmaatregelen op: 
 
1  De gemeente Dilbeek – het gemeentebestuur en het voltallig gemeentelijk personeel – 
spelen  een prioritaire rol om van Dilbeek een zelfbewuste Vlaamse gemeente te maken 

Een consequente en zelfbewuste houding vanuit het ganse gemeentebestuur is 
voor N-VA primordiaal om de ontnederlandsing van de gemeente tegen te gaan. De 
taalwetgeving is daarbij een strikte richtlijn en het gemeentebestuur en -personeel 
vertolken hierin een cruciale voorbeeldrol naar bevolking, diensten, organisaties, 
verenigingen, ... 
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2  De gemeente Dilbeek begeleidt zelf op actieve wijze de anderstalige inwijkelingen en 
biedt hen kansen tot integratie en  aanpassing.  

N-VA koppelt een kordate en zelfbewuste houding vanwege het gemeentebeleid 
omtrent het voeren van Vlaams Beleid, aan een vernieuwde aanpak om de 
integratiebereidheid van alle anderstalige nieuwkomers te bevorderen.  
Want: “Welkom in Dilbeek is hij of zij, van welke taal-, cultuur- of volksgemeenschap ook 
afkomstig, die bereid is de eigenheid en taal van de plaatselijke bevolking en de streek te 
respecteren en te aanvaarden en zich in te  schakelen in de Vlaamse gemeenschap van 
Dilbeek.” Enkel via dit wederzijds respect kan men een gemeente aan de rand van de 
grootstad leefbaar en bestuurbaar houden. 

  
3 Vlaams Beleid is een horizontale bevoegdheid: het Vlaams karakter van de gemeente 
wordt best via diverse beleidsdomeinen versterkt: ruimtelijke ordening, lokaal grond- en 
woonbeleid, wonen, sport, onderwijs, middenstand, toerisme, ... 

Een belangrijke rol is weggelegd voor Ruimtelijke Ordening waarbij de gemeente 
een belangrijke instrument hanteert tot maximaal behoud van de open ruimte. Via 
een fysieke begrenzing van Brussel kan een halt worden toegeroepen aan de 
verstedelijking.  

Ook het voeren van een lokaal gemeentelijk woon- en grondbeleid draagt bij aan 
recht op wonen in de eigen streek en het tegengaan van sociale verdringing.  

Het spreekt eveneens voor zich dat in de beleidsdomeinen Sport, Middenstand, 
Onderwijs, Toerisme… ook voldoende ankerpunten zitten om het bestendigen van 
het Vlaams karakter van onze gemeente mogelijk te maken.  

 

Concreet 
 

Een prioritaire rol voor gemeente, gemeentebestuur en gemeentelijk personeel: 

[1] De gevolgen van de splitsing van het kies- en gerechtelijk arrondissement Brussel-
Halle -Vilvoorde worden concreet opgevolgd. De problematiek van een eigen 
Nederlandstalige rechtbank in ons arrondissement blijft alvast een vereiste. 

[2] De samenwerking rond deze taalproblematiek door onze gemeente met het Platform 
van Vlaamse Randgemeenten en het Toekomstforum Halle-Vilvoorde wordt 
bestendigd en constructief onderhouden. 

[3] De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld en voert de bestuurstaalwet naar de 
letter uit. Het voltallige gemeente- en OCMW-personeel (van loketdiensten tot 
onderwijs- en politiepersoneel) volgt daarbij de richtlijnen van het Dilbeeks taal- 
beleidsplan dat werd opgesteld in samenwerking met Het Huis van het Nederlands.  
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[4]  Er wordt een Charter Vlaams Beleid opgesteld waarbij een standvastige 
communautaire politiek in Dilbeek wordt vastgelegd tussen gemeentebestuur, 
inwoners, verenigingen, adviesraden, handelaars, organisaties,…  

[5] De gemeentelijke werkgroep Vlaams Beleid zet haar werking voort waarbij alle 
gemeentelijke actoren betrokken worden die met anderstaligheid te maken hebben 
(verenigingsleven, sport, middenstand, onderwijs,…). 

[6] Met aannemers of nutsbedrijven worden vooraf klare afspraken gemaakt over 
het plaatsen van ééntalig Nederlandstalige wegwijzers en signalisatieborden bij 
openbare werken, conform met Artikel 4.4.2 van het Algemeen Politiereglement 
(signalisatie bij inname van de openbare plaats). 

[7]  Nauwkeurig toezicht of de overheidsbedrijven die op ons grondgebied gevestigd 
of actief zijn (Belgacom, B-Post, Spoorwegen, de Lijn, …) de bestuurstaalwet stipt 
naleven en op consequente wijze optreden als er overtredingen worden vastgesteld. 

[8]   Als concessieverlenende overheid en uitgaande van het eigendomsrecht legt  
de gemeente voorwaarden op met betrekking tot het taalgebruik door de  
concessiehouder (voor bijvoorbeeld reclame op informatiezuilen en wachthokjes) en 
bij overtredingen wordt het contract opgezegd. 

[9]  Via de reeds gehanteerde ‘Taalbrief’ worden bedrijven, particulieren of instanties 
aangeschreven die publiek het Vlaams karakter van de gemeente schenden en wordt 
hen gewezen op de nadelige gevolgen ervan voor hun eigen werking. 

 

Begeleiding van anderstalige inwijkelingen en kansen bieden tot integratie : 

[10]  Alle nieuwe inwoners worden onthaald via een vernieuwde onthaalprocedure 
waarbij hen erop gewezen wordt dat ze zich in het Nederlandse taalgebied bevinden 
en dat de kennis van de taal van hun nieuwe leefgemeenschap onontbeerlijk is voor 
een vlotte integratie. 

[11]  Het voeren van een specifieke inburgeringsactie naar nieuwkomers van vreemde 
afkomst: het Vlaamse inburgeringsdecreet vat nieuw- én oudkomers door de 
inburgeringsplicht. Ze worden verplicht om binnen het jaar een inburgeringstraject 
te doorlopen. Naast een Nederlandse taalcursus en een cursus Maatschappelijke 
Oriëntatie wordt er aan elke inburgeraar een cursus toeleiding naar de arbeidsmarkt 
(loopbaanoriëntatie) aangeboden. Het succesvol beëindigen van dit primaire 
inburgeringstraject leidt tot het bekomen van een inburgeringsattest. 

[12]  Er wordt verder aan actieve taalpromotie gedaan in samenwerking met het Huis 
van het Nederlands, vzw De Rand, de Centra voor Basiseducatie en voor 
Volwassen-onderwijs. Op die wijze kunnen alle anderstaligen (ook Belgen) worden  
bereikt en kan voor hen de drempel naar de Nederlandse taalverwerving worden 
verlaagd. 
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[13]  De gemeente behoudt alle initiatieven betreffende het gemeentelijk onderwijs om 
kinderen met taalachterstand bij te werken. De keuze van de ouders voor ons 
Nederlandstalig onderwijs moet een bewuste keuze zijn. We vragen de ouders dan 
ook een engagementsverklaring te tekenen waarin zij het Nederlands als onderwijs- 
én omgevingstaal erkennen en zich ertoe verbinden dit te respecteren 
en te bevorderen. 

 
Bijzondere aandacht voor enkele specifieke beleidsdomeinen…: 

[14]  Betreffende Ruimtelijke Ordening wordt alles in het werk gesteld opdat de gemeente 
Dilbeek in al haar beslissingen over ruimtelijke ordening de strategie hanteert om de 
open ruimte maximaal te behouden, Brussel fysiek te begrenzen en de 
verstedelijking tegen te gaan. 

[15] Strikte toepassing van de nieuwe Vlaamse Wooncode: de bereidheidclausule  
voor huurders en kandidaat-huurders om Nederlands te leren, wordt daadwerkelijk  
 toegepast. De vertegenwoordigers van de gemeente bepleiten de toepassing van dit 
instrument in de sociale huisvestingsmaatschappijen. Eens het decreet ‘wonen in 
eigen streek’ opnieuw hanteerbaar is, wordt dit maximaal benut. 

[16] Er wordt meer belang gehecht aan het toepassen van een lokaal grondbeleid. 
Met de oprichting van een grondfonds wordt een strategisch grondbeleid gevoerd 
(o.a. ruil ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening). De jaarlijkse kredieten die 
de gemeente voorziet, zullen aangevuld worden met de opbrengst van de verkoop 
(beperkt).  

[17] Bij eventuele doorverkoop van gemeentelijke gronden wordt rekening gehouden 
met bepaalde criteria die in een toewijzingsreglement worden voorzien. Zo geven 
we de voorkeur aan inwoners van de gemeente of personen die nauw betrokken zijn 
met de lokale leefgemeenschap. Ook een eerste eigendom, inkomensgrenzen of 
andere sociale randvoorwaarden kunnen een rol spelen. Een belangrijke doelgroep 
is vooral de mensen die te veel verdienen voor een sociale woning, maar 
onvoldoende om een eigen woning te verwerven. 

[18] De gemeentelijke subsidieregelingen voor verenigingen (sport, jeugd, cultuur,…) 
dienen enerzijds als hefboom om zoveel mogelijk nieuwkomers snel te laten 
integreren in hun nieuwe leefgemeenschap, anderzijds kunnen deze subsidies ook 
worden ingetrokken voor verenigingen die herhaaldelijk de taalafspraken negeren. 

[19] De gemeente Dilbeek neemt voldoende initiatieven - in samenwerking met de 
 provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse minister bevoegd voor de Rand en 
Toerisme - om het toeristisch onthaal te versterken, de subregionale 
hefboomprojecten en kleinere attractiepunten in de regio’s Pajottenland en 
Zennevallei te ondersteunen, het fiets- en wandelroutenetwerk Groene Gordel uit te 
breiden, logiesmogelijkheden en een verdere uitbouw van het verblijfstoerisme te 
faciliteren en te promoten. 
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Samengevat: nieuwe beleidsmaatregelen Vlaams beleid 

• Vlaams Beleid wordt een kerntaak van het hele gemeentebestuur en -personeel; 
regelmatige dienstnota’s en opleidingen (loketfuncties) zijn daarbij het instrument. 

• Invoering inburgeringsactie vanwege het gemeentebestuur. 

• Integratiecharter en engagementsverklaring responsabiliseren de nieuwkomers. 

• Laagdrempelige taallessen, ook voor anderstalige ouders van leerlingen in 
gemeentelijke scholen. 

• Versterkt invoeren van principe ‘Wonen in eigen streek’, inclusief een eigen 
grondbeleid. 

• Sensibiliseringsacties rond gebruik van het Nederlands via Sport, Middenstand, 
Jeugd. 

• Toerisme als hefboom tot versterking van eigen identiteit van onze gemeente in de 
Vlaamse Rand.	
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Inburgering en migratie 

	
Analyse  
 

Een steeds maar groeiende bevolking…  

Onze samenleving evolueert en Dilbeek - aan de rand van de grootstad - ontsnapt daar niet 
aan. Met haar goede ligging, groen karakter en bruisend gemeenschapsleven, is Dilbeek 
ongetwijfeld een populaire aantrekkingspool voor nieuwe inwoners. De statistieken 
bewijzen dat ook. 

 
 

… met een steeds diversere samenstelling 
 
door het wegvallen van de Europese staatsgrenzen en de toenemende internationalisering 
komen ook meer vreemdelingen of mensen van vreemde afkomst in Dilbeek terecht. 
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Detailgegevens over de jaarlijkse in- en uitstroom 
 
Op basis van de laatst beschikbare cijfers (2016) stellen we een jaarlijkse instroom vast van 
2.625 personen. Daarvan heeft 45% de Belgische nationaliteit en 28% een vreemde 
nationaliteit.  

 

 

De hoogste instroom komt uit Brussel (54,4%), gevolgd door Vlaanderen (30,6%), het 
buitenland (5,7%) en Wallonië (4,1%).   

 

 

 

Het hoogste aandeel binnen de vreemde nationaliteiten in Dilbeek wordt ingenomen door 
Roemenen (20,7%) en Polen (10,9%).  
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Inburgeringsplichtig 

De verplichte inburgering leidde voor 2016 tot volgende cijfers:  
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Conclusie Dilbeekse instroom 

• Er is een duidelijke algemene jaarlijkse aangroei van de Dilbeekse 
bevolking.  

• Daarbij stellen we een hoge instroom van mensen van niet-Belgische 
origine vast (met grootste groepen: Roemenen en Polen).  

• De hoogste instroombeweging komt uit het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest.  

• De samenstelling van de instroom vertoont voornamelijk veel jonge 
gezinnen met kinderen.  
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NT2 – Nederlands Tweede Taal 

Tussen mei 2016 en mei 2017 hadden 520 nieuwe inwoners van Dilbeek een NT2-gesprek 
(Nederlands Tweede Taal) bij het Agentschap Integratie en Inburgering; 300 nieuwe 
inwoners schreven zich in voor een cursus NT2.  

Het Centrum voor Volwassenonderswijs (CVO) en het Centrum voor Basiseducatie (CBE) 
geven dagelijks cursussen in Westrand en de Welzijnscampus in Groot-Bijgaarden.  

 

Dilbeekse initiatieven rond taalstimulering en Nederlands oefenen 

De gemeentelijke integratiedienst onderneemt heel wat acties samen met andere 
gemeentelijke diensten, scholen, verenigingen en externe partners:  

• Taalbaden voor kinderen tijdens de schoolvakanties (120 kinderen per jaar) – i.s.m. 
de jeugddienst 

• Boekenbende aan huis (30 gezinnen) – i.s.m.. bibliotheek De Wolfsput en 
vrijwilligers 

• Taalcoaching in de sportclub (VC Groot-Dilbeek) – i.s.m. Sportdienst en werkgroep 
Vlaams Beleid 

• Scholenproject voor anderstalige ouders (Trip Trap en De Klimop) – i.s.m.. de 
onderwijsdienst 

• Project “op weg in je gemeente’ voor cursisten NT2 – i.s.m.. CVE en CBO en vzw De 
Rand 

• Samen Inburgeren – i.s.m.. Agentschap Inburgering & Integratie 
• Taaltafels met Café Combinne – i.s.m.. Archeduc 
• Bijt in je vrije Tijd – i.s.m. Westrand en jeugddienst 
• Programma voor anderstaligen (CC Westrand) 
• Week van de anderstalige klant – i.s.m. dienst Lokale Economie en werkgroep 

Vlaams Beleid 
• Taalpunt Nederlands – i.s.m. bibliotheek De Wolfsput 
• Aanbod publicaties vzw De Rand (pictogrammenboekjes, vertaalwoordenboekjes). 

 
Heel wat toegankelijke informatiepunten voor deze doelgroep van nieuwkomers wordt 
voorzien door diverse gemeentelijke diensten of organisaties :  

• De toeleiders in diversiteit – i.s.m. vzw PIN. 
• Het Welzijnsloket – i.s.m. dienst Welzijn. 
• Vrijetijdsparticipatie en participatiepas – i.s.m. diensten Vrije Tijd. 
• De cirkel doorbreken – i.s.m. werkgroep Taal & Integratie. 
• Het project VONK (voor kwetsbare gezinnen met kinderen 0-3 jaar) – i.s.m. dienst 

Welzijn. 
• De werkgroep ‘Wonen en Leven in Dilbeek’ – i.s.m. dienst Welzijn.  
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Visie 
 

Voor N-VA is een sterk lokaal asiel- en integratiebeleid meer dan ooit noodzakelijk. De 
asielinstroom van 2015 en de daaropvolgende hoge erkenningsgraad van vluchtelingen 
hebben een grote lokale impact. De instroom van nieuwe inwoners, anderstalig of van 
buitenlandse oorsprong, vragen van ons een daadkrachtig antwoord. 

Als lokaal bestuur wil N-VA haar steentje bijdragen tot een succesvol asiel- en 
migratiebeleid. Hierbij zijn we zacht voor zij die onze hulp echt nodig hebben en hard voor 
zij die misbruik maken van onze lokale gastvrijheid. 

Daarbij benutten we de instrumenten die het Vlaams niveau ons biedt voor inburgering 
en integratie. Op die manier helpen we nieuwkomers op weg in hun inschakeling in onze 
lokale gemeenschap. Inburgering, ook in de dorpsstraat, mag niet vrijblijvend zijn. Migratie 
en integratie moeten in goede banen worden geleid. Zo niet leidt dit tot ernstige 
maatschappelijke problemen. 

 
Ook in Dilbeek 

Voor N-VA is de Inburgering van nieuwkomers van essentieel belang voor een succesvolle 
integratie. Als lokaal bestuur spelen we hierin een centrale rol, want inburgering is méér 
dan zich ergens komen vestigen. Inburgering is deelnemen aan de maatschappij, bijdragen 
aan het sociaal weefsel, de taal leren spreken en vertrouwd worden met de plaatselijke  
gewoontes.  

Maar inburgering is ook een verhaal van rechten én plichten en veronderstelt het 
aanvaarden van onze waarden en normen. N-VA wil dat nieuwkomers de lokale 
eigenheden en cultuur omarmen en ermee vertrouwd raken. Daarbij leggen we de nadruk 
op onze eigen waarden en normen. Respect moeten we bevorderen, maar mogen we ook 
afdwingen. 

 

De kennis van de Nederlandse taal: een prioriteit voor méér sociale mobiliteit 

Voor N-VA is de kennis van de Nederlandse taal dé sleutel tot integratie in de 
samenleving. Het is een noodzakelijke voorwaarde én een middel tot participatie en 
emancipatie. We zetten daarom actief in op het voeren van een taalbeleid en op de lokale 
promotie van het Nederlands. 

 

Deelname aan het sociaal weefsel actief aanmoedigen 

N-VA hecht veel belang aan het secundaire inburgeringstraject. Door als lokale 
gemeenschap samen in interactie te treden komen we tot een werkelijk inclusieve 
samenleving. Hierdoor realiseren we ook een sterkere sociale cohesie die een antwoord 
kan bieden aan de uitdagingen op vlak van inburgering en integratie. 
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Voor N-VA Dilbeek ligt hier een belangrijke uitdaging voor het historisch erkende sterke 
gemeenschaps- en verenigingsleven in Dilbeek. Door nieuwkomers concreter te betrekken 
in de uitvoering van deze doelstelling, ligt de opstap voor elke nieuwkomer tot toetreding 
en deelname aan zijn/haar nieuwe leefgemeenschap veel makkelijker.  

 
Concreet 
 

[1]  Opvang van asielzoekers: we dragen ons steentje bij in het garanderen van opvang 
voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of geweld. We waken erover dat de 
sociale en economische draagkracht van onze gemeente niet  worden overschreden.  

[2]  Een retributie invoeren voor vreemdelingenkaarten: het afleveren van 
verblijfskaarten voor asielzoekers, erkende vluchtelingen of subsidiair beschermden 
zet een aanzienlijke druk op onze lokale administratie. 

  [3]  We nemen als lokaal bestuur actief onze regierol op in het beheersen van 
migratiestromen. We ondersteunen daarbij de federale overheid in het uitvoeren van 
bevelen om het grondgebied te verlaten. Een effectief terugkeerbeleid vormt 
immers het sluitstuk van een actief migratiebeleid. 

[4]  Identiteitsfraude gaan we tegen. Onze lokale administratie krijgt opleidingen en 
vormingen m.b.t. het herkennen van identiteits- en domiciliefraude. 

[5] De bestaande initiatieven in Dilbeek rond het versterken van de Nederlandse 
taalkennis worden verdergezet, uitgebreid en versterkt. 

[6]  N-VA moedigt deelname aan het sociaal weefsel aan: jonge en oude nieuwkomers 
willen we maximaal zien deelnemen aan het lokale  
verenigingsleven. Verder willen we ook de concrete inspanningen van 
wijkorganisaties, sociaal-cultureel werk,… ondersteunen en versterken.  

[7] Voor N-VA is inburgering twéérichtingsverkeer: we mogen eisen stellen aan de 
inburgering van nieuwkomers. Voor wie bijvoorbeeld geen echte inspanningen doet 
in de zoektocht naar werk, kunnen we tijdelijk de toegang tot het leefloon weigeren. 
Hetzelfde geldt voor de wil tot integratie en het aanleren van de Nederlandse taal. 

• Als lokaal bestuur helpen we nieuwkomers daadwerkelijk op weg naar 
participatie in de maatschappij. Dat doen we via ons sociaal beleid, zeker vanaf 
2019 via in de gemeentelijke werking geïntegreerde OCMW’s. 
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• We maken volop gebruik van de gewijzigde wet voor het recht op 
maatschappelijke integratie (RMI). Met het geïndividualiseerd project voor 
maatschappelijke integratie (GPMI) koppelen we concrete en afdwingbare 
voorwaarden aan de toekenning van een leefloon aan nieuwkomers.  

• Nieuwe Vlamingen die inspanningen doen om zich in te burgeren geven we de 
nodige erkenning. 
 

[8] Voor jongere, anderstalige nieuwkomers valt of staat een succesvolle integratie en  
een succesvolle onderwijsloopbaan met een goed en kwaliteitsvol onthaal. Het 
lopende proefproject met anderstalige ouders (Trip Trap en Klimop) wordt verder 
uitgerold naar alle Dilbeekse scholen, ook netoverschrijdend. N-VA wil daarbij alle 
scholen in onze gemeente ondersteunen in hun communicatie  
met ouders, in hun omgang met meertaligheid,… op basis van een 
gemeenschappelijk taalbeleid.  

 
[9] We starten een efficiënter onthaalbeleid op.  

• Registratie door dienst bevolking maandelijks bekijken met de integratiedienst. 
• Ook de wijkagenten spelen hun rol en kunnen de nood aan ‘integratie’ of 

‘Nederlands leren’ bij hun huisbezoeken detecteren. 
• Iedere nieuwkomer ontvangt uitgebreide informatie tijdens de 

onthaalgesprekken met het Agentschap Inburgering & Integratie en het 
Welzijnsloket. 

• Een nieuwe laagdrempelige onthaalbrochure voor anderstalige nieuwkomers. 
• Uitbouw van het taalpunt in bibliotheek De Wolfsput. 
• Organisatie bijeenkomsten van anderstalige ouders en ouders van vreemde 

nationaliteit in Welzijnscampus. 
• Laagdrempelig vrijetijdsaanbod op maat verder uitwerken. 
• Verbeteren en verhogen van het aantal oefenkansen Nederlands. 
• Intensief inzetten van toeleiders vzw PIN. 

 

Samengevat: nieuwe beleidsmaatregelen inburgering en integratie 

• Retributie invoeren voor vreemdelingenkaarten 

• Tegengaan van identiteitsfraude 

• Concrete en afdwingbare voorwaarden voor het toekennen van leeflonen 

• Ondersteuning scholen in omgang met meertaligheid 

• Efficiënter onthaalbeleid 
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Onderwijs 

Analyse 
 
Basisonderwijs 

In 2018 telt Dilbeek 20 verschillende onderwijsinstellingen voor basisonderwijs (zowel van 
het gemeentelijke, vrije als gemeenschapsnet), samen goed voor 4.166 leerlingen. 

Secundair onderwijs 

In 2018 zijn er in Dilbeek 2 scholen voor secundair onderwijs (allen van het vrije net) met 
2.273 leerlingen. 

Inrichtende macht 

De gemeente Dilbeek is zelf inrichtende macht in 4 gemeentelijke basisscholen: Jongslag 
(Dilbeek), ’t Keperke (Itterbeek), De Klimop (Schepdaal) en De Kriebel (Sint-Ulriks-Kapelle) 
alsook in de Academie voor muziek, woord en dans.  

Uitdagingen 

De uitdagingen voor het Dilbeekse gemeentelijke onderwijs zijn niet min. Enerzijds is er de 
stijgende toename van het aantal kinderen waardoor de capaciteitsuitbreiding een 
permanente zorg voor nieuwe infrastructuur oplevert. Anderzijds is er ook een toename 
van het aantal leerlingen van buiten de gemeente, alsook een groeiende groep 
anderstalige leerlingen voor wie het Nederlands niet de thuistaal is.  

● Op een totaal van 4.166 leerlingen uit het Dilbeeks basisonderwijs (kleuter- & lagere 
school – leerlingenaantal alle netten – febr. 2017) zijn 1.279 leerlingen woonachtig in 
een andere gemeente (=30,7%), waarvan 636 (15,2%) woonachtig in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.  

● Thuistaal Niet-Nederlands: voor alle scholen Basisonderwijs op Dilbeeks 
grondgebied  (alle netten) bedroeg dat aantal in 2016 32,86%.  

Het spreekt voor zich dat deze beide uitdagingen een specifieke zorg en aandacht vragen, 
zodat een kwalitatief onderwijs kan gegarandeerd blijven.  
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Dilbeeks scholenplan 

Samen met het vrije net werd in mei 2017 een toekomstplan uitgewerkt voor het Dilbeeks 
basisonderwijs om een antwoord te bieden aan de toenemende capaciteitsdruk. Nieuwe 
scholen en een betere afstemming van de bestaande plaatsen moeten ervoor zorgen dat 
Dilbeekse kinderen in de eigen gemeente naar een school van eigen keuze kunnen 
(blijven) gaan.  

Het Dilbeeks basisonderwijs kampt met een groeiende capaciteitsdruk, onder meer door 
een sterke instroom van jonge inwoners. Het aantal Dilbeekse kinderen tussen 2,5 en 12 jaar 
groeide op die manier in vijf jaar tijd met meer dan 500, terwijl het geboortecijfer zo goed 
als stabiel bleef. Die druk zal in de toekomst blijven toenemen door woningrotatie. 

Bovendien zal de woningrotatie en het oprichten van heel wat nieuwe woongelegenheden 
deze druk nog verder vergroten.  Ook vanuit de buurgemeenten is er veel interesse om in 
Dilbeek school te lopen. 

Groot-Bijgaarden en Sint-Ulriks-Kapelle 

In de regio Groot-Bijgaarden plant Don Bosco het samenvoegen van de Savio Kleuterschool 
en de Broederschool op een nieuwe locatie. Dit project biedt ook een oplossing voor de 
doorstroming kleuter-lager tussen de huidige scholen. In Sint-Ulriks-Kapelle wordt 
onderzocht hoe de kleuterschool Klein Klein Kleuterke kan uitbreiden naar twee klasjes per 
geboortejaar om beter aan te sluiten bij de capaciteit van de lagere school De Kriebel. 

Schepdaal en Itterbeek 

In de regio Schepdaal-Itterbeek hebben de bestaande scholen hun limiet bereikt en moet  
onderzocht worden of er extra capaciteit kan voorzien worden. Daarom verhuizen de 
kleuters van de huidige kleuterafdeling van gemeenteschool ‘t Keperke in de Sint-
Annastraat reeds naar de nieuwbouw aan de Keperenbergstraat. Hierdoor zou een 
schoolarm gebied ontstaan in een regio waar de capaciteitsdruk hoog is.  

Daarom plant het schoolbestuur van ’t Klavertje Vier en Sint-Alena de oprichting van een 
nieuwe school in Sint-Anna-Pede. Er wordt gestart met een nieuwe wijkafdeling van Sint-
Alena op de huidige locatie van de wijkafdeling in de Sint-Annastraat. Deze afdeling kan 
dan stap voor stap uitgroeien tot een volwaardige basisschool in een nieuw op te richten 
gebouw. 

Dilbeek-centrum 

In het centrum van onze gemeente kampt Sint-Alena vandaag met een door- 
stromingsprobleem. Omdat er meer kleuters worden opgevangen dan er beschikbare 
plaatsen zijn in het eerste leerjaar, moeten kinderen opnieuw aanmelden/inschrijven.  

De wijkschool in de Bodegemstraat (Begijnenborre) ligt geografisch te dicht bij de Sint-
Annastraat om op die locatie de oprichting van een nieuwe school van hetzelfde net 
mogelijk te maken. Daarom wordt in het plan voorgesteld om de wijkschool te laten 
aansluiten bij gemeenteschool Jongslag en er dus gemeentelijk onderwijs te 
organiseren.  Door deze verschuiving is ook hier het doorstromingsprobleem opgelost: 
zowel Sint-Alena als Jongslag zullen een gegarandeerde schoolloopbaan kunnen aanbieden 
van 2,5 tot 12 jaar.   
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Dilbeek Wolsem 

Tot slot zal er mogelijks bijkomende capaciteit nodig zijn in de Wolsemwijk, wanneer daar 
een bijkomend woongebied wordt aangesneden.  Binnen de ruimtelijke planning van deze 
zone wordt er ruimte voorzien voor een nieuwe basisschool.  

 

Visie 

Een multi-inzetbare school  

De N-VA zet volop in op de ‘multi-inzetbare school’ en geeft dit concept een ruime(re) 
invulling. Het optimaal benutten van de schoolinfrastructuur is hierbij het vertrekpunt. 
Voor ons is dit niet alleen een kwestie van efficiëntie, maar ook van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Als kloppend hart van onze samenleving draagt de school bij tot 
het versterken van het kostbaar, sociaal en lokaal weefsel. 

Flankerend onderwijsbeleid 

Steden en gemeenten hebben de opdracht om een flankerend onderwijsbeleid te voeren. 
We vinden dat dit flankerend onderwijsbeleid, waarbij gemeenten een sector- en net-
overschrijdende regierol op zich nemen, verder moet worden uitgebouwd. Lokale besturen 
moeten die opportuniteit optimaal invullen, bijvoorbeeld door ouders meer te betrekken bij 
de opleiding van hun kind en aandacht te hebben voor de taalproblematiek bij achterstand. 
Dat komt uiteindelijk de hele lokale (school)gemeenschap ten goede. 

Kwaliteitsvol onderwijs 

De N-VA wil ook binnen de bevoegdheden van de gemeente werken aan kwaliteitsvol en 
bereikbaar onderwijs voor elk kind ongeacht de thuissituatie en rekening houdend met de 
capaciteiten van elk kind. In Vlaanderen krijgt iedereen kansen, iedereen moet mee. In dat 
opzicht zijn we pro de buurtschool in het basisonderwijs en een doordachte aanpak van het 
capaciteitsprobleem zowel op korte als op lange termijn, waarbij we rekening houden met 
de keuze van de ouders en de aanwezigheid van broers of zussen. 

Steden en gemeenten hebben een belangrijke lokale coördinatieopdracht inzake onderwijs 
en vorming, zowel in het leerplichtonderwijs als op het vlak van levenslang leren. 
Daarnaast zijn ze zelf belangrijke aanbieders van onderwijs. Die rol moeten ze in de 
toekomst blijven opnemen.  

Tot slot zijn gemeenten een belangrijke partner om het Vlaams beleid aan te vullen en uit te 
voeren. Zo helpen ze actief mee aan de coördinatie van inschrijvingen. 
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Concreet 
 
[1]  Werk maken van ruime multi-inzetbare scholen 

• We willen de beschikbare schoolinfrastructuur optimaal benutten. Daarom 
willen we schoolgebouwen openstellen, ook buiten de schooluren en tijdens de 
vakanties, bijvoorbeeld voor sporten of speelpleinwerking. Ook het     
verenigingsleven, hobby-, amateur- en sportclubs en andere verenigingen 
moeten er terecht kunnen. 

• Dit kan enkel mits goede, praktische afspraken met de scholen en de burgers   
op vlak van kostprijs, toegang, verzekering, reglement,  
toezicht en onderhoud. De gemeente kan daarbij een coördinatierol opnemen. 
Door de nabijheid van de school hoeven ouders niet langer rond te rijden om hun 
kinderen van de ene activiteit naar de andere te brengen. Hun kinderen kunnen 
ook zelfstandig en veilig naar een activiteit trekken. 

• Lokale verenigingen die zich al dan niet op schoolkinderen richten, hebben dan 
weer geschikte infrastructuur in de buurt. Door de combinatie van meerdere  
functies op één school moeten ouders na de schooluren hun kinderen 
bijvoorbeeld niet naar de academie brengen. De academie komt immers langs op 
school. 

 
[2] Inzetten op een lokaal flankerend onderwijsbeleid 

De N-VA wil dat steden en gemeenten hun rol als lokale onderwijsregisseur 
optimaal invullen door een lokaal flankerend onderwijsbeleid te voeren. Verder 
verwachten we als N-VA dat ook ouders hun rol spelen. 

Daarom willen we de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs 
van hun kinderen verhogen. Tal van initiatieven zijn mogelijk op het vlak van een 
flankerend onderwijsbeleid: 

• het inzetten op kinderopvang en kleuterparticipatie; 
• het inzetten op sport en cultuur; 
• het voeren van een spijbelbeleid en leerplichtcontrole; 
• het actief betrekken van de ouders bij de opleiding van hun kinderen; 
• het organiseren van huiswerkbegeleiding en opvoedingsondersteuning; 
• het aanpakken van alcoholaankoop en -gebruik van minderjarigen tijdens  

middagpauzes; 
• het leren van Nederlands aan ouders op de school van hun kinderen; 
• het inzetten op het gebruik van het Nederlands met de ouders. 

 
We werken hiervoor constructief samen met enkele lokale actoren zoals andere  
scholen en onderwijsverstrekkers, ouders, politiediensten, sociale diensten en  
huisartsen, kinderopvang, gemeentelijke diensten, … 

We maken gebruik van de voordelen van schaalvergroting door samenaankoop van  
bv. speelplaatsuitrusting, busvervoer, lokaalgebruik en -verhuur,... 
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We voeren een actief taalbeleid Nederlands voor al onze inwoners. In dat opzicht  
kunnen we zelf laagdrempelige initiatieven nemen of leesbevorderingsprogramma’s  
ondersteunen. 

We zetten in op het wegwerken en/of voorkomen van de taalachterstand  
Nederlands bij kinderen door projecten te organiseren - zowel binnen als buiten de  
school - zoals taalbaden Nederlands of een zomerschool tijdens de grote vakantie. 

 
[3]  Inzetten op kwaliteitsvol en bereikbaar onderwijs 

We pleiten ervoor dat lokale besturen hun inwoners informeren over het 
scholenaanbod, de start van de inschrijvingen en de wijze van inschrijven. Vooral in 
gemeenten met een capaciteitsprobleem is dit van belang. De gemeente moet hierin 
als regisseur samen met de onderwijsraad een belangrijke rol opnemen. 

• In scholen waar we verantwoordelijk voor zijn, zetten we het lestijdenpakket 
voor uren per leraar maximaal in om zo het aantal leerlingen per klas te 
beperken. 

• We kiezen voor een onderwijsraad en een onderwijsregisseur om 
onderwijsmateries in de hoofd- en deelgemeenten te coördineren. De werking 
van de lokale overlegplatformen (LOP’s) en de lokale task forces capaciteit 
brengen we onder in de onderwijsraad. 

• De schepen van onderwijs is het centraal aanspreekpunt van de 
onderwijsinstellingen op het grondgebied. De schepen faciliteert 
netoverschrijdend overleg inzake o.a. inschrijvingsbeleid en gedeelde 
infrastructuur.  

• We voorzien dezelfde mogelijkheden voor het gebruik van klaslokalen, eetzalen 
voor vergaderingen, speelplaatsen voor jeugdbeweging of vakantiewerking. 

 

Samengevat: nieuwe beleidsmaatregelen Onderwijs 

 

• Diepgaander flankerend onderwijsbeleid met de gemeente als onderwijsregisseur. 

• Invoeren van ‘multi-inzetbare school’-concept in Dilbeek. 

• Ontwikkelen van een specifiek taalbeleid Nederlands voor anderstalige leerlingen. 

• Verfijnen van de pas opgestarte naschoolse opvang. 

• Veiliger schoolomgevingen en fietsvriendelijke toegangswegen. 
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Ruimtelijke beleid en wonen 

Analyse 
 
Dilbeek - en bij uitbreiding Vlaanderen - is een lappendeken op het vlak van ruimtelijke 
ordening. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan woningen en voorzieningen toe, onder 
meer door de gezinsverdunning – de vermindering van het aantal personen per gezin – en 
de bevolkingstoename. Als we rekening willen houden met die maatschappelijke 
tendensen, is het noodzakelijk om het beleid inzake ruimtelijke ordening de goede richting 
uit te sturen. Er is nood aan een duidelijk en krachtdadig beleid dat zorgt voor een 
ruimtelijke ordening die de schaarse open ruimte vrijwaart. Door in te zetten op slimmer 
ruimtegebruik, kwaliteit en efficiëntie moeten we onze dorpskernen versterken. 

Klimaatverandering heeft ook een impact op ons ruimtegebruik. Het is dus belangrijk om 
voldoende groene ademruimte te behouden in de bebouwde omgeving. Door een halt toe 
te roepen aan de verharding en meer plaats te voorzien voor groen en water in onze 
dorpen, moeten we in de toekomst beter gewapend zijn tegen de gevolgen van extreme 
weersomstandigheden. 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) geeft de visie weer op het beheer van de 
ruimte in Dilbeek. De laatste woonuitbreidingsgebieden zijn aangesneden, vooral in Groot-
Bijgaarden. Verdere bebouwing mag geen extra open ruimte meer aantasten. We zullen 
dus inventief moeten omgaan met de beperkte ruimte.  

Dilbeek telt intussen 42.000 inwoners. Dat wil zeggen dat er in 5 jaar tijd een kleine 2000 
inwoners zijn bijgekomen.  

Visie 
 
In eerste instantie hebben we geen ambitie om sterk te groeien. We willen geen gemeente 
van 50.000 inwoners worden. We willen ook niet de overloop worden van Brusselse 
problemen. Dilbeek moet en zal een gemeente blijven die bekend staat om zijn groen en 
Vlaams karakter, waar men kwaliteitsvol kan wonen. Dilbeek zal wat N-VA betreft een 
beleid voeren dat kwalitatieve woningen voorop stelt en de resterende open en groene 
ruimte maximaal beschermt. Bijkomende woongelegenheid kan enkel via verstandig 
verdichten. Ook wat betreft de vraag naar bijkomende bedrijvigheid zal N-VA de nodige 
initiatieven nemen om bijkomende ruimte te creëren, dit eveneens via het 
verdichtingsprincipe. 
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Verstandig, niet zomaar verdichten 
Verdichting impliceert absoluut niet dat alles bebouwd en verhard moet worden of dat we 
hoge appartementsgebouwen moeten neerzetten. We kunnen het ruimtelijk rendement op 
verschillende manieren verhogen. Met respect voor de bestaande woningen en met 
aandacht voor speelpleinen en bijkomend groen kunnen we binnengebieden ontwikkelen 
of opnieuw ontwikkelen. Dat kunnen nieuwe ontmoetingsplekken worden voor de buurt, 
waar jong en oud elkaar weer ontmoeten. In de dorpskern kunnen alternatieve 
woonvormen en gesloten bebouwing plaats bieden aan de toename van de eigen bevolking. 
De kwaliteit moet steeds voorop staan. Geen kleine hokjes maar kwaliteitsvolle woningen, 
dichter bij mekaar en dichter bij het centrum. Het project “Marktweggel” in Schepdaal is  
hiervan een mooi voorbeeld. Het betekent ook dat de gemeente - indien het nieuwe 
infrastructuur bouwt - er meerdere functies  kan implementeren. Zo zal de nieuwe school 
in Begijnenborre tegelijk dienst doen als jeugdlokalen voor de speelpleinwerking.  

De Vlaamse open en groene ruimte versterken 
We versterken de Vlaamse open en groene ruimte door natuurontwikkeling, 
landschapsbeheer en een leefbaar platteland met voldoende plaats voor natuur, landbouw 
en zachte recreatie, zoals wandelen en fietsen. 

In Vlaanderen is de open ruimte echter sterk versnipperd. Lintbebouwing en afgelegen 
verkavelingen hebben de open ruimte aangetast en in snel tempo volgebouwd. Ook de 
herbestemming van voormalige boerderijen tot allerlei nieuwe functies, kan een bedreiging 
vormen voor het open karakter van het platteland en voor de landbouwsector en moet 
grondig worden geëvalueerd. 

In plaats van elk stukje open ruimte verder vol te bouwen, willen we maximaal inzetten op 
het slim en kwalitatief herontwikkelen van de bestaande bebouwde ruimte, op zuinig 
ruimtegebruik en op verdichting. 

Voor bouwzones die de open ruimte bedreigen, zoeken we alternatieven die beter 
aansluiten bij de kernen of voeren we op lange termijn een uitdoofbeleid. 

Een geïntegreerde aanpak van ruimtelijke ordening, mobiliteit, leefmilieu en 
economie 
Ruimtelijke ordening en mobiliteit moeten samen aangepakt worden. De manier waarop 
je de ruimte organiseert, bepaalt hoe je je in die ruimte verplaatst. 

Bij grotere (woning)bouwprojecten, wordt de ligging gekozen in functie van een goede 
bereikbaarheid. De inplanting van die projecten heeft een belangrijke invloed op het 
verkeer rond de site. Bovendien hebben dergelijke projecten een grote impact op ons 
leefmilieu en de natuur. Een intensieve samenwerking tussen de gemeentediensten is een 
noodzaak om tot goede oplossingen te komen. 

Omgekeerd is het zo dat mobiliteitsingrepen rekening moeten houden met de impact op 
de directe omgeving, zoals de impact op het woonklimaat en de bereikbaarheid van 
aanpalende handelszaken. Ook hier moet men streven naar kwaliteit en kunnen mobiliteit 



Veilig – Verantwoord - Vlaams          65 

 

en ruimtelijk beleid niet los van elkaar worden beschouwd. Zo wil de N-VA inzetten op een 
betere leesbaarheid van het openbaar domein voor de weggebruikers, bv. aan de 
inrichting van de weg moet een automobilist merken dat hij zich in een schoolomgeving 
bevindt en dus trager moet rijden. 

De N-VA pleit voor een geïntegreerd beleid voor de omgeving: ruimtelijke ordening, 
leefmilieu, natuur en mobiliteit. 

Kwaliteitsvol wonen 
In Dilbeek moet het kwaliteitsvol wonen voorop staan. We bestrijden leegstand, 
verkrotting en verwaarlozing. De belasting op leegstand blijft dus in voege en wordt zo 
nodig aangescherpt.  

Op woningniveau gaan we de tendens tegen van het maximale gewin en het zo klein 
mogelijk en dus niet kwaliteitsvol wonen. We zijn voor verstandig verdichten en niet het 
ongebreideld bijbouwen van te kleine woongelegenheden. Ook om goed te wonen, is er 
ruimte nodig. Een evenwicht dient dus gezocht te worden tussen kleiner wonen (wat nodig 
is en wat de markt ook vraagt) en té klein wonen. Tweeverdieners vragen vandaag kleinere 
woningen en kavels, maar Dilbeek moet eerder landelijk dan stedelijk blijven. Té 
enthousiaste privé-ontwikkelaars mogen dus best wat afgeremd worden. 

Wat betreft sociale woningbouw streeft Dilbeek nog steeds naar het bereiken van het 
sociaal objectief dat nu enkel nog gericht is op de sociale huurmarkt. Hier willen we 
maximaal inzetten op verspreiding in plaats van concentratie. Geen 100 sociale 
huurwoningen bij elkaar. We schakelen eerder de privé-woningmarkt in via sociale 
verhuurkantoren (SVK’s).  

Extra aandacht besteden we aan de Vlabinvest initiatieven. Vlabinvest biedt betaalbare 
kavels, huur- en koopwoningen aan zodat mensen met een klein tot middelgroot inkomen 
in Dilbeek kunnen blijven wonen. Woonbeleid is te vaak gericht op enkel de lage inkomens. 
Vele gezinnen vallen hierdoor tussen twee stoelen. N-VA wil actief werk maken van het 
actiever optreden in de woningmarkt voor middelgrote inkomens en niet enkel de lage 
inkomens. Ook met privé-ontwikkelaars moeten hierover afspraken gemaakt worden. 

In grote woonprojecten treden we actief op om ervoor te zorgen dat onze Dilbekenaars de 
voorkeur krijgen. We richten hiervoor een databank op waarop enkel Dilbekenaars 
toegang krijgen, zodat zij een stapje voor hebben in het verwerven van een Dilbeekse 
woning. 
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Concreet 
 

[1]  We formuleren een duidelijke ruimtelijke visie over de gemeente, met 
ontwikkelingskansen voor alle sectoren. In het ruimtelijk beleid ligt de nadruk op: 

– kernversterking met behoud van het eigen karakter; 
– verdichting van het bebouwde gebied; 
– het structureel beschermen van de open ruimte. 

[2]    We zetten in op de (her)ontwikkeling van verlaten sites en onderbenutte terreinen 
binnen de dorpskern. Bij elk project leggen we de nadruk op een evenwicht tussen 
de gebouwen zelf en kwaliteitsvolle publieke groenvoorzieningen in de directe 
omgeving. 

[3]     We vermijden afgelegen ontwikkelingen of projecten in de open ruimte die ver 
van voorzieningen liggen, moeilijk te bereiken zijn met het openbaar vervoer en die 
dus niet kernversterkend werken. 

[4]   In elke gemeente moet voldoende ruimte blijven voor bedrijvigheid. Reconversie 
kan ruimte vrijmaken. Verlaten bedrijfssites kunnen opnieuw ingevuld worden met 
kmo-activiteiten op maat van de omgeving. 

[5]     We kiezen voor meervoudig ruimtegebruik en het delen van de ruimte. Zo kunnen 
bedrijfsparkings en sportzalen van scholen na de gewone gebruiksuren worden 
opengesteld voor publiek gebruik. Daken van grote gebouwen bieden de 
mogelijkheid om ingericht te worden als park-, sport- of parkeerterrein of kunnen 
dienen voor energievoorziening door het plaatsen van zonnepanelen. 

[6]   We voltooien het plan (RUP) voor de open ruimte om bouwvrije zones en 
openruimteverbindingen af te bakenen en leggen dat vast in de ruimtelijke planning. 
Zo wordt de open ruimte beter beschermd. 

[7]     We zorgen dat leegstaande gebouwen en onbebouwde percelen in de eerste plaats 
worden geactiveerd om nieuwe verkavelingen te vermijden, waardoor er minder 
open ruimte wordt ingenomen.  

[8]     We voorzien een ruilprogramma en een aankoopbeleid om gronden en gebouwen 
duurzaam te ontwikkelen en nemen gerichte maatregelen om de open ruimte te 
herstellen. 

[9]   Elk groter project wordt integraal beoordeeld op het vlak van multimodale 
bereikbaarheid, kwalitatieve groenruimte, toegankelijkheid voor traag verkeer, 
economische leefbaarheid van de buurt, sociale dienstverlening en de verweving van 
functies. We kiezen voor een optimaal en zuinig ruimtegebruik. 
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[10]   Voor N-VA is één van de prioriteiten een degelijk handhavingsbeleid. Hiervoor 
wordt voldoende personeel voorzien. 

[11]   N-VA wil een fonds aanleggen om planologische ruil daadwerkelijk mogelijk te 
maken. Op deze manier wensen we kernen en open ruimten te versterken en een 
halt toe te roepen aan lintbebouwing. We denken daarbij aan het instrumentarium 
van planbaten/planschaden, ruilverkaveling, ... 

[12]  We nemen verder acties om de leegstand en verwaarlozing van woningen te 
voorkomen. 

[13]  Kleiner wonen: ja! Te klein wonen: neen! We remmen te enthousiaste 
ontwikkelaars af. 

[14]   De verdere invulling van sociaal woonbeleid moet uitgaan van maximale 
spreiding, geen concentratie. De vooropgestelde grootschalige ontwikkeling op het 
Wolsemveld mag in de vooropgestelde vorm niet doorgaan. We schakelen actief de 
private markt in voor sociaal huren via Sociale VerhuurKantoren (SVK). 

[15]  Het woonbeleid moet ook gericht worden op de middelgrote inkomens. We 
promoten en ondersteunen actief de Vlabinvest initiatieven voor betaalbaar wonen 
in de Vlaamse Rand. 

Samengevat: nieuwe beleidsmaatregelen ruimtelijk beleid 
 

• We nemen geen ruimtelijke initiatieven die onze gemeente richting 50.000 inwoners 
duwt. De focus ligt op hergebruik van bestaande bewoning. 

• We creëren extra ruimte voor bedrijvigheid. Zo is Dilbeek niet enkel een 
woongemeente maar ook een werkgemeente. 

• We springen zuinig om met ruimte door een beleid te voeren gericht op verstandige 
inbreiding en verdichting in de kernen. 

• We leggen een grondfonds aan om planologische ruil daadwerkelijk mogelijk te 
maken. 

• Nieuwe projecten worden integraal bekeken: ook mobiliteit, leefmilieu en energie 
komen te pas bij ruimtelijke projecten. 

• Sociaal wonen moet maximaal gespreid worden. Geen concentratie. 

• Ons woonbeleid richt zich eveneens op de middelgrote inkomens, voor hen die 
tussen 2 stoelen dreigen te vallen. 
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Erfgoed: deel van onze identiteit 

Analyse 

Onroerend erfgoed 
Dilbeek telt niet minder dan 40 beschermde monumenten of cultuur-historische 
landschappen en dorpsgezichten.  

Met de goedkeuring van het kerkenbeleidsplan en het pastorieplan zetten het 
aartsbisdom en de gemeente Dilbeek samen een eerste belangrijke stap om de Dilbeekse 
kerkgebouwen een waardige toekomst te geven. Voor elk van de kerkgebouwen werd een 
keuze gemaakt tussen het behoud van de eredienst met valorisatie (en eventueel 
medegebruik), een nevenbestemming of een herbestemming.  

De gemeente Dilbeek stapte in februari 2017 samen met Affligem, Roosdaal en Sint-Pieters-
Leeuw in de  Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED). De dienst begeleidt de 
gemeenten en vrijwilligers rond monumentenzorg, archeologie en landschapszorg en kan 
Dilbeek ook helpen bij het bekomen van de erkenning als onroerend erfgoedgemeente. Hij 
vormt ook het aanspreekpunt voor architecten, bouwheren, projectontwikkelaars, eigenaars 
van monumenten en geïnteresseerden in onroerend erfgoed. 

Roerend erfgoed 
Sinds mei 2011 is Dilbeek lid van de Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei. De Erfgoedcel 
heeft haar hoofdzetel in Dilbeek en coördineert alle lokale initiatieven binnen de 17 
gemeenten in haar werkingsgebied: het inventariseren en in kaart brengen van het 
plaatselijk erfgoed, het erfgoed van gemeente of regio toegankelijk helpen maken voor een 
zo breed mogelijk publiek, de samenwerking tussen de verschillende erfgoedzorgers 
stimuleren, ...  

Een aantal vrijwilligers is gestart op het gemeentelijk archief om de oude 
bevolkingsregisters te indexeren. Zo kan een vroegere inwoner snel gelokaliseerd worden 
in Dilbeek. 

Visie 

Onroerend erfgoed 
Het is van het grootste belang ons erfgoed duurzaam in stand te houden, te beheren en te 
restaureren. Dat is belangrijk omdat ons verleden onze identiteit bepaalt en versterkt, 
omdat het een eigentijdse functie kan krijgen en tenslotte zijn er toeristische en dus 
economische redenen. Het erfgoed moet toegankelijk zijn voor iedereen en  moet ook 
gekoppeld worden aan andere aspecten van onze huidige samenleving zoals onderwijs en 
welzijn. 
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Daarbij moet maximaal gebruik gemaakt worden van gekwalificeerd personeel en de 
expertise bij het lokale middenveld, maar ook van projectsubsidies en 
premiemogelijkheden aangereikt door de Vlaamse gemeenschap. 

N-VA vindt het essentieel dat de gemeente een beleidsvisie uitwerkt met betrekking tot  de 
ontsluiting en publiekswerking van haar erfgoed. 

De ambitie moet zijn om erkend te worden als onroerende erfgoedgemeente. Zo krijgt 
Dilbeek een verregaande bevoegdheid voor wat betreft het beheer van beschermd en 
geïnventariseerd erfgoed en kan ze adviezen en toelatingen betreffende al dan niet 
beschermd onroerend erfgoed verlenen. 

In het kader van het Bruegeljaar 2019 moet het Dilbeeks roerend en onroerend erfgoed een 
prominente plaats krijgen. Het streekmagazine Pajot Zenne Magazine en de ondersteuning 
van de Erfgoedcel kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. 

 
Roerend erfgoed 
Er moet zeker meer aandacht gaan naar roerend erfgoed in het cultuurcentrum Westrand, 
waar ‘geschiedenis’ nauwelijks deel uitmaakt van het cultuuraanbod. In de bibliotheek 
moet nagedacht worden over een bewaarfunctie en een studiehoek omdat de kennis van 
ons verleden in belangrijke mate onze identiteit kan versterken, dit zowel van oude als 
nieuwe Dilbekenaren. Erfgoed moet dus zeker een zichtbare plaats krijgen in publieke 
ruimtes zoals bibliotheek, cultuurcentrum, ingang Breugheldal…  

Dilbeek heeft nood aan een opwaardering van haar archieffunctie met  publiekswerking. 
N-VA is er dan ook voorstander van dat het komende gemeentebestuur in een eerste fase 
aandacht schenkt aan het digitaal ter beschikking stellen van de inventaris van het 
gemeentearchief. Vervolgens moet het mogelijk zijn om met geïnteresseerde vrijwilligers 
een aantal archiefbronnen te laten indexeren, zodat ze gebruiksvriendelijk geconsulteerd 
kunnen worden.  

Er moeten zo veel mogelijk erfgoedobjecten worden ingevoerd in Erfgoedplus.be om zo de 
Dilbeekse collectie te ontsluiten voor het grote publiek. 

Onderzoek is nodig naar de mogelijkheden om archeologische vondsten beter bekend te 
maken. 

Het schooltraject ‘Buurten met Erfgoed’ dat werd opgestart onder begeleiding van de 
Erfgoedcel, waarbij lokale erfgoedwerkers het erfgoed in de schoolbuurt belichten, moet 
zeker verdergezet worden. 
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Concreet 
 
[1]    Alles moet  in het werk gesteld worden om Dilbeek als onroerend erfgoedgemeente 

te laten erkennen. 

[2]      Er wordt een beslissing genomen over de toekomst van het Castelhof te Sint-
Martens-Bodegem en het oud-gemeentehuis van Groot-Bijgaarden (Pampoelhuis 
en schoolmeestershuis). 

[3]      De Erfgoedcommissie wordt heropgestart binnen de cultuurraad. Deze kan alle 
erfgoedinitiatieven coördineren en stuurt en adviseert het erfgoedbeleid van de 
gemeente.  

[4]      De toekomstvisie die in het kerken– en pastorieplan werd beschreven, moet  
concrete invulling krijgen. 

[5]    Het trammuseum in Schepdaal wordt opgewaardeerd in overleg met Herita.   
Hierbij wordt ook gewerkt aan de visibiliteit van de site en worden de 
parkeermogelijkheden bekeken. 

[6]     In afwachting van een volwaardig gemeentelijk archief met publiekswerking pleit 
N-VA voor het zetten van alle nodige tussenstappen die hiertoe nodig zijn. Zo wordt 
werk gemaakt van het digitaal ter beschikking stellen van het gemeentelijk archief. 

[7]   De gemeente zal een ondersteunende rol spelen bij het inventariseren van 
erfgoedobjecten in de Erfgoedplus databank. 

[9]      De gemeente werkt proactief mee aan projecten van de Erfgoedcel. 

[10]    Onze monumenten worden “zichtbaar” gemaakt door er informatieborden bij te 
plaatsen die de achtergrond en geschiedenis van het gebouw beschrijven. Ook 
straatnamen gebaseerd op persoonlijkheden met een historische betekenis, worden 
door middel van een bijkomend bord verduidelijkt. 

 

Samengevat: nieuwe beleidsmaatregelen erfgoed 
	

• Opwaardering trammuseum in Schepdaal 

• Gemeentelijk archief maximaal ontsluiten (digitaal en publiekswerking) 

• Zichtbaar maken van monumenten door informatieborden 
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Vrije Tijd – Jeugd  

Analyse 
 
De demografische cijfers geven aan dat Dilbeek vergrijst, maar ook verjongt. De instroom 
van jonge gezinnen oefent druk uit op ons onderwijs en daaropvolgend op onze 
jeugdbewegingen, sportverenigingen ed. Een gericht beleid naar jeugd is een noodzaak 
voor onze gemeente.  

Hedendaagse jongeren hebben niet meer het uitsluitende voordeel van ‘een onbezonnen en 
onbevangen jeugd’. Naast de schoolprestaties komt de druk voortaan ook uit andere 
hoeken: de bijkomende activiteiten in sport of academie, een wijziging van het klassieke 
gezinspatroon, soms ook van eigen middelen om op eigen benen te kunnen staan, ... 

Uiteraard hoeft een gemeente niet aan elke particuliere situatie tegemoet te komen. Maar 
voor N-VA moet een gemeentebestuur wel garant staan om de jeugdjaren van haar jongere 
generatie zo creatief, stimulerend en leerrijk mogelijk te maken. 

In Dilbeek zijn een 30-tal jongerenorganisaties erkend door de gemeente. Op basis van de 
bevolkingsaantallen van 2017 zijn er in Dilbeek 9.684 jongeren tussen 0 en 19 jaar. Een 
stijging van 7% ten opzichte van 2007. 

Een consistent jeugdbeleid is de sleutel waarmee jong Dilbeek volop de kans krijgt om 
kind en jongere te zijn in de eigen gemeente. Met de nieuwe structuur van dienstverlening 
in vrije tijd zijn er teams van medewerkers specifiek bezig met een aanbod naar kinderen 
en jongeren, zowel bij sport als bij cultuur en samenleving als bij welzijn. De vzw’s die deze 
teams besturen, hebben leden vanuit de jeugdraad in het bestuur om hier tot een optimale 
co-creatie te kunnen komen. 

De jeugdverenigingen dienen te beschikken over degelijke infrastructuur. Zo hebben we 
de laatste jaren geïnvesteerd in de Scoutslokalen van Paloke en vernieuwing van de 
lokalen van Scouts De Pelgrims. In het Masterplan Keperenberg-Caerenberg wordt een 
nieuw onderkomen voorzien voor Jeugdhuizen Zomaar en JOS en er komt ook een 
fuifzaal. Voor de Chirolokalen van Chiro Kapelle wordt in samenspraak met de 
kleuterschool aan een gecombineerd project gewerkt.  

In het proces van opgroeien tot volwaardige burgers moeten jongeren gaandeweg ook op 
hun fouten aangesproken kunnen worden. Responsabilisering is voor de N-VA een 
bestuurscultuur die best van jongs af aan wordt bijgebracht. Jongeren zin voor 
verantwoordelijkheidsgevoel meegeven, zonder ze evenwel hun kind-zijn te ontnemen, 
dat is de uitdaging. 
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Visie 
 
De N-VA ziet een sterke jeugdraad als spil voor de inspraakmogelijkheden van jongeren 
in het lokaal beleid. Ook het ondersteunen van jeugdverenigingen, met oog voor taal- en 
andere diversiteit als opstap tot integratie, is voor N-VA belangrijk. 

Wij vinden het tevens essentieel dat jongeren naar school, naar de sportclub, naar de 
jeugdbeweging, ... kunnen gaan in hun buurt. Dat is niet enkel veiliger en beter voor het 
beperken van mobiliteitsproblemen, maar versterkt op zijn beurt ook het sociaal weefsel en 
de ontmoetingen tussen ouders, de sociale controle enz. De inzet naar verkeersveilige 
kernen en het aanleggen van betere en veiligere fietspaden geeft een uitbreiding naar de 
mobiliteit van jongeren. Ook veilige fietsverbindingen vanuit de deelgemeenten naar het 
centrum met de academie, het zwembad, het cultuurcentrum en de bib geven meer 
bewegingsvrijheid aan jongeren. 

Kinderen en jongeren hebben ruimte nodig om te leven. Daarom vindt N-VA het belangrijk 
dat het gemeentebestuur investeert in voldoende jeugdruimte: jeugdhuizen, speelpleinen, 
sportterreinen, groene ruimte,… Daartegenover stelt N-VA ook onmiddellijk de 
responsabilisering betreffende zorg en onderhoud t.a.v. de jongeren die er gebruik kunnen 
van maken. 

De gemeentelijke speelpleinwerking is een recreatief programma dat kinderen tijdens de 
schoolvakanties opvangt. Aangezien een groot deel van de deelnemers tot kansengroepen 
behoort, wordt deze dienstverlening verzorgd vanuit team kinderen welzijn om hier alle 
mogelijke integratiekansen en Nederlandse taalbaden te voorzien. De bouw van nieuwe 
lokalen voor speelpleinwerking op Begijnenborre vangt kortelings aan. 

De jeugddienst en jeugdraad moeten zich enerzijds richten op de belangen van de 
aangesloten verenigingen. Regelmatig overleg, aanbrengen van pijnpunten, aanreiken en 
evalueren van nieuwe initiatieven,… moeten hier de rode draad vormen. Gerichte en 
eigentijdse communicatie is daarbij aangewezen. De jeugdsector maakt voldoende gebruik 
van de nieuwe media (o.m. regelmatige berichten via de Flash-E en de jeugdwebstek 
JIND.be). 

Anderzijds moeten zij zich ook richten op de niet-georganiseerde jeugd. In Dilbeek doen 
ze dat al op succesvolle wijze via de speelpleinwerking, de workshops, de 
jeugdevenementen (zoals ‘Paas je Rot’, ‘Gonzende zondagen’, ‘Pepernoot’, ‘Catsjoe’, 
‘Pierced’ – vaak in samenwerking met het cultuurcentrum). 

Met het ontwikkelen van Buurtsport en een gerichter jeugdsportbeleid zullen jongeren ook 
meer op sportief vlak uitgedaagd worden. 

Ondernemingszin bij jongeren stimuleren door lokale startupateliers uit de grond te 
stampen. Jongeren leren daar op een ongedwongen manier wat het is om een idee uit te 
werken. Zo wordt hun ondernemingszin geprikkeld en worden ze gestimuleerd om samen 
te werken aan een gemeenschappelijk project. Ze leren zo vaardigheden bij, buiten een 
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schoolse context. Dit kan eventueel gebeuren in samenwerking met lokale Dilbeekse 
ondernemers. 

We moedigen scholen aan om kinderen uit te leggen waar de slogan “Dilbeek, waar 
Vlamingen thuis zijn” voor staat. Dilbeekse jongeren begrijpen niet altijd meer wat de 
slogan betekent en waarom hij er kwam. Bovendien wordt hij vaak op een verkeerde 
manier uitgelegd. Zo ontstaat er negatieve beeldvorming rond deze boodschap, waardoor 
jongeren niet begrijpen waarover het gaat. 

Concreet 
  
[1] Meer dan in het verleden moeten kinderen en jongeren geresponsabiliseerd  

worden om in te staan voor gebruik, onderhoud en netheid van hun lokalen (ook 
indien deze geen gemeentelijke eigendom zijn) én van het gemeentelijke 
patrimonium aan natuur, openbare ruimte, gebruiksinfrastructuur en gebouwen. 

[2] De gemeente moet met een betere wijkwerking het aanbod van buitenspeelruimte 
en buitensport bekendheid geven tot bij de jongeren. 

[3] Jeugdbewegingen, jeugdverenigingen en individuele jongeren moeten  
gestimuleerd worden tot deelname of mee organiseren van workshops, sportieve, 
culturele of volkse manifestaties. 

[4] Blijvende zorg bij speelpleinwerking voor kwaliteitsbewaking, tariefstructuur, 
  instroom van deelnemers van buiten de gemeente,... 

[5] Kinderen van nieuwkomers worden via specifieke acties aangemoedigd om mee te 
doen aan buitenschoolse activiteiten. Voor hen hebben dergelijke activiteiten een 
bijzondere waarde omdat ze zo onze samenleving leren kennen, de taal beter leren 
en bijkomende sociale contacten leggen. 

[6] Bijkomende aandacht voor een gerichte jeugdwijkwerking in moeilijkere buurten 
verhoogt niet enkel de leefbaarheid in de wijk, maar kan ook de competenties van 
die jongeren aanwakkeren. 

[7] Jongeren moeten zich vrij en veilig kunnen bewegen. Zij doen dit voornamelijk  
  met de fiets. Veilige fietsroutes zijn dus zeker voor hen van uitermate belang. 

[8] We scheppen kansen voor onze jonge creatieve en innovatieve geesten door hen 
samen te brengen in lokale startupateliers.  

[9] We moedigen scholen en jeugdverenigingen aan om kinderen uit te leggen waar de 
slogan “Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn” voor staat. 

[10] Organiseren van ‘hackathons’ of gamingwedstrijden in de bib. Digitaal is het 
nieuwe normaal, dus de bibliotheek moet meegaan in dat verhaal. Op die manier 
wordt ze ook weer relevanter voor de jeugd. Bibliotheken moeten ook meer 
ontwikkelen naar ontmoetingsplekken en kenniscentra. 
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[11] Kinderen uit een bepaalde wijk een budget geven. Vervolgens moeten ze nadenken 
over hoe ze dat willen besteden (budgetgames). Ze werken zelf een aantal 
voorstellen uit en d.m.v. een onderling debat bepalen ze hoe ze dat geld willen 
besteden. Uiteraard worden ze bijgestaan door mensen van de gemeente. Jongeren 
krijgen zo ook een idee over hoe politiek werkt. Tegelijkertijd stimuleren we zo 
verantwoordelijkheidszin voor hun wijk.  

 

Samengevat: nieuwe beleidsmaatregelen jeugd 
 

• Blijvende ondersteuning van het jeugdverenigingsleven. 

• Responsabiliseren van jeugdverenigingen betreffende gebruik en onderhoud van de 
gemeentelijke lokalen; dit gebeurt in combinatie met de bestaande subsidieregeling. 

• Inzetten op veilige fietsroutes in functie van bereikbaarheid van school- en 
jeugdlocaties. 

• Gerichte jeugdwijkwerking in moeilijkere wijken.	

 

 
	

  



Veilig – Verantwoord - Vlaams          75 

 

Vrije tijd – Cultuur  

	
Analyse 
 
Recent werden de medewerkers van cultuurcentrum Dilbeek, de bibliotheek De Wolfsput 
en aan aantal gemeentelijke diensten samengebracht in 1 nieuwe EVA-vzw ‘Cultuur en 
Samenleven’ met als doel een betere en efficiëntere (samen)werking die   
doelgroepgericht is. 

Daarbij wordt in teams gewerkt volgens nieuwe principes, waarbij de programmatie en 
communicatie beter zijn afgestemd op de noden en vragen van kinderen, jongeren en 
volwassenen. Tevens moet de gekozen EVA-structuur zorgen voor een grotere inbreng en 
participatie van onze vrijwilligers. Voor de eerste resultaten is het nog te vroeg maar we 
zijn er van overtuigd dat een meer geïntegreerde werking zeker nieuwe mogelijkheden 
biedt en daarnaast ook kan leiden tot efficiëntiewinsten. 

Culturele beleving leidt niet enkel tot een individuele ontplooiing, maar ook tot 
gemeenschapsvorming. Vanuit haar verbindende waarde moet cultuur laagdrempelig zijn 
voor alle lagen van de bevolking. Daarom wil de N-VA opnieuw meer inzetten op een 
populair en commercieel cultuuraanbod. Daarnaast moet uiteraard ook steeds een podium 
geboden worden aan nieuw talent. 

Nieuwe, laagdrempelige, betaalbare initiatieven werden opgestart om zoveel mogelijk 
burgers te laten participeren aan culturele activiteiten en zo een gemeenschapsgevoel te 
creëren. Zeer gesmaakt zijn ongetwijfeld de Zomercafés op het binnenplein van de 
Kasteelhoeve waar verenigingen uit alle hoeken van de gemeente instaan voor het 
programma. Ook de Dag van de Dilbekenaar, die jong en oud bij elkaar brengt in 
september, is telkens een groot succes. Verder werden goede initiatieven zoals de 
openmonumentendagen, ontmoet-elkaar-op-de-trottoir… verdergezet en kunnen ze op 
veel belangstelling rekenen. N-VA steunt ook met plezier de vele buurt-, straat– en 
wijkfeesten, die van groot belang zijn voor een gemeente in de schaduw van de grootstad 
omdat ze het samenleven van oude en nieuwe inwoners versterken. 

De gemeentelijke bibliotheek “De Wolfsput” staat tot ver buiten de gemeentegrenzen 
bekend om haar ruim aanbod en goede werking. De nieuwe teams moeten hier zeker 
verder aan bouwen. 
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Visie 
 
De N-VA visie rond Cultuur is gestoeld op 4 principes: 

● Gemeenschapsvorming: Cultuur brengt mensen samen, draagt bij tot hun 
verbondenheid, participatie, sociale competentie en ontwikkeling.  

● Versterking van onze identiteit en het Nederlandstalig karakter van onze 
gemeente. 

● Complementariteit: het lokaal cultuurbeleid moet ook oog hebben voor wat in de 
ruimere regio gebeurt en daarmee overleggen.  

● Participatie: de mensen niet alleen naar cultuur brengen, maar ook cultuur naar de 
mensen brengen en dit in samenspraak met de burgers, vertrekkend vanuit hun 
vragen en behoeften.  

Wat betreft de lokale culturele dynamiek kiest N-VA zowel voor het klassieke, 
georganiseerde en culturele verenigingsleven, als voor andere       
gemeenschapsinitiatieven zoals buurt- en straatfeesten.  

Voor N-VA moet blijvend ingezet worden op laagdrempelige, betaalbare initiatieven 
(zoals het zomercafé) om zoveel mogelijk burgers te laten participeren aan culturele 
activiteiten en zo een gemeenschapsgevoel te creëren. Daarom blijft ook het 
participatietarief belangrijk. 

Alle initiatieven moeten steeds het Nederlandstalig karakter van onze lokale gemeenschap 
en regio versterken en ook de Nederlandse taal en cultuur bevorderen en stimuleren. 
Iedereen die het Vlaams karakter van onze gemeente respecteert, is welkom want in 
Dilbeek zijn Vlamingen thuis. Dit is meer dan ooit actueel door de grote instroom van 
anderstaligen. Zij moeten beseffen dat Dilbeek de poort tot Vlaanderen is.  

De populaire cultuur moet opnieuw meer aandacht krijgen: van de allerkleinsten, waar 
zeker meer moet worden op ingezet  tot de senioren m.a.w. van Bumba tot Dana Winner 
dus. 

Steeds moet de focus liggen op de culturele werking en niet op nevenactiviteiten die 
weinig met cultuur te maken hebben.  

De teams moeten met het cultuuraanbod naar de verschillende wijken trekken. Ze moeten 
ook oog hebben voor cultuuraspecten die vandaag nog niet of te weinig aan bod komen 
(kunst in de straat of in openbare gebouwen). Eventuele samenwerking met lokale 
kunstgalerijen  en met lokale handelaars en vrije beroepen (ruimte om kunstwerken te 
exposeren) kan een meerwaarde betekenen. 

N-VA zet zwaar in op ondersteuning: het team ‘gemeenschap’ is het aanspreekpunt voor 
verenigingen en particulieren voor het organiseren van Nederlandstalige activiteiten en 
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voor lokale amateurkunstenaars. Het team werkt ondersteunend en het evenementenloket 
speelt hierbij  een centrale rol.  

N-VA wil daarom ook de vorm van ondersteuning verder bekijken: verenigingen hebben 
meer aan degelijke logistieke ondersteuning dan aan beperkte subsidies die al jaren niet 
meer geïndexeerd werden en veel papierwerk met zich meebrengen. 

De teams die werken rond de gemeentelijke bibliotheek De Wolfsput zijn een actieve 
partner met betrekking tot leesbevordering, verspreiding van informatie en 
cultuurparticipatie, onder meer voor scholen, lokale cultuurorganisaties en het 
volwassenenonderwijs. Ze zorgen voor een eigentijdse collectie, klantgerichte, deskundige 
dienstverlening en voor een optimale toegankelijkheid.  

N-VA wil meer inzetten op mediawijsheid en digitale geletterdheid bij iedereen. 
Daarvoor worden voldoende digitale en IT-middelen en opleidingen voor de medewerkers 
voorzien. 

De bibliotheek moet ook een plaats worden waar iets te beleven valt voor iedereen. 
Leesplezier leidt rechtstreeks tot een betere taalontwikkeling. Daarom worden middelen 
voorzien voor laagdrempelige, taalbevorderende initiatieven voor anderstaligen en ook 
zelfs al vanaf de babyleeftijd. Vrijwilligers en de leerlingen van de academie DilArte, 
afdeling woord, kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. De bibliotheek moet meer naar 
buiten komen, naar de diverse wijken en de woonzorgcentra. Een nauwere  samenwerking 
met Luisterpunt is nodig om blinden en slechtzienden een betere toegang te geven tot 
lectuur. 

 

Concreet 
 
[1] We geven de EVA-vzw Cultuur en Samenleven alle kansen om de beoogde 

doelstellingen te bereiken. De huidige samenwerking binnen de teams en met de 
vrijwilligers moet verder uitgewerkt worden, waarbij zeker nog efficiëntiewinsten 
te realiseren zijn. Bijsturen is mogelijk indien het resultaat niet bevredigend is. 

[2] We werken aan een gevarieerd, kwalitatief cultuuraanbod toegankelijk voor een 
breed publiek, waarbij zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de noden en 
wensen van de gebruikers en waar het Nederlandstalig karakter van Dilbeek steeds 
voor ogen wordt gehouden en bevorderd. Het cultuur- en bibliotheekaanbod wordt 
ook naar de wijken gebracht. 

[3] N-VA stelt als kwantitatieve doelstelling voorop (m.b.t. voorstellingen, lezingen,…)  
dat de zalen in 70% van de gevallen voor 70% moeten uitverkocht zijn om zo meer 
mensen met cultuur te bereiken met een programma dat voldoende populaire 
voorstellingen koppelt aan vernieuwende initiatieven. 
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[4] N-VA stelt als kwalitatieve doelstelling een gemiddelde appreciatiescore van 70% 
voorop, op basis van een willekeurige bevraging bij een kwart van de voorstellingen, 
lezingen…, gespreid over alle genres. 

[5]   Schoolvoorstellingen en de culturele invulling van de ‘brede school’ zijn een  
middel om cultuur en kunst te introduceren bij kinderen. Een nauwere 
samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs is noodzakelijk. 

[6]    We werken verder aan voldoende, betaalbare, multifunctionele en goed uitgeruste 
infrastructuur. 

[7]    Het evenementenloket  wordt geëvalueerd en eventueel bijgestuurd. Bijkomend 
materiaal voor verenigingen die evenementen organiseren wordt aangeschaft. 

[8]    We blijven het gemeenschaps- en verenigingsleven structureel ondersteunen zowel 
materieel/logistiek als financieel maar met een nieuwe kijk op het subsidiebeleid. 
De bestaande subsidiereglementen worden aangepast. De  subsidies worden 
geïndexeerd. De administratie wordt tot een minimum herleid. Daarnaast willen 
we subsidies afbouwen in ruil voor kosteloze lokalen. 

[9] We ondersteunen en stimuleren de amateurkunsten (fanfares,  harmonieën, pop- en 
rockgroepen, koren, dansgroepen, amateurtoneel, creatieve ateliers,…). 

[10] N-VA voorziet de nodige middelen voor de evolutie van de bibliotheek  naar een 
volwaardig lokaal kennis- en informatiecentrum, waar ook laagdrempelige toegang 
wordt aangeboden tot online informatie. 

[11] We  stimuleren  en ondersteunen alle taalbevorderende activiteiten. 

[12] Kunst in de openbare ruimte is een belangrijk onderdeel van een lokaal  
laagdrempelig kunstenbeleid. 

 Samengevat: nieuwe beleidsmaatregelen cultuur 
 

• Kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen voor het programma-aanbod 

• Meer oog voor populaire cultuur 

• Structurele ondersteuning gemeenschaps- en verenigingsleven 

• Bibliotheek als volwaardig kennis- en informatiecentrum 

• Meer taalbevorderende activiteiten 

• Cultuur als instrument om Nederlandstalig karakter van de gemeente te versterken 
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Vrije Tijd – Sport 

	

Analyse 

 
Dilbeek telt in 2016 60 erkende sportverenigingen. Samen is dat goed voor 9.149 
aangesloten leden waarvan 64 % Dilbekenaren en 36% sporters die buiten de gemeente 
wonen.  

Zij maken gebruik van alle mogelijke sportinfrastructuur die op het grondgebied ter 
beschikking is, zowel indoor als openlucht, zowel eigen sportterreinen en sportzalen als 
sportinfrastructuur van de scholen. Nagenoeg alle gemeentelijke sportinfrastructuur is 
meer dan 40 jaar in gebruik en heeft nood aan renovatie of herbouw. 

Individuele sportbeoefening wordt niet geregistreerd. De aanwezigheid van 
privésportcentra en fitnessclubs, de bezoekcijfers van zwembad Dilkom, het  hoog aantal 
deelnemers aan de sport-voor-allen-activiteiten, ... tonen echter aan dat ook individueel 
veel aan sport wordt gedaan. Volgens studies gaat dit om ongeveer 70% van de sportende 
burgers. 

Ook nemen tal van recreanten wekelijks, individueel of in groep, deel aan een of andere 
wandeltocht, mountainbikerit, fietstocht, jogging... De belangstelling voor bewegwijzerde 
trajecten allerhande toont aan dat deze ongebonden sportbeoefening het laatste decennium 
sterk in opmars is. De burgers zijn bewuster bezig met een gezonde levensstijl en hier kan 
via een uitgebreid sportaanbod met gezondheidsbegeleiding zeker ondersteuning gegeven 
worden. 

Door de reorganisatie van de dienstverlening is het gemeentelijk aanbod voor sport 
ondergebracht in de EVA vzw Sport & Gezondheid Dilbeek (SGD) met een doelgericht 
programma. In een eerste fase van dit teamwerken, werden enkele broodnodige analyses 
gedaan, bijvoorbeeld een vitaliteitsenquête bij de sportverenigingen. Hieruit werd reeds 
een programma opgesteld om de clubs te ondersteunen in hun zoektocht naar geschoolde 
leermeesters. 

Afgelopen bestuursperiode konden we de bal-o-droom openen voor de vele petanquers die 
onze gemeente kent (en die zich verenigden in één grote succesvolle club: PC Dilbeek). 
Naast dit gebouw vonden ook skaters hun gading in een groot skatepark. We besteedden 
veel energie aan een uitgewerkt masterplan voor twee belangrijke sportsites: Caerenberg in 
Schepdaal en Keperenberg in Itterbeek. In Schepdaal wordt een derde synthetisch 
voetbalveld en een tweede Finse piste aangelegd. 
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Visie 
 
De N-VA wil een aangenaam sportklimaat creëren binnen de gemeente, waarbij sport haar 
sociale en gezondheidsbevorderende rol kan spelen. Wij benadrukken hierbij de 
gemeenschapsvormende rol die sport heeft als sociaal bindweefsel in deze maatschappij.  

N-VA staat voor een echt ‘Sport Voor Allen’-beleid 
Het Vlaams sportbeleid wil via een hechte samenwerking met de gemeentebesturen zoveel 
mogelijk mensen in Vlaanderen stimuleren, activeren en begeleiden bij een kwaliteitsvolle, 
duurzame sportbeoefening in hun directe omgeving. Hierbij is het belangrijk dat de 
gemeente een regierol opneemt.  

Met de huidige dienstverlening onder de vorm van team kind, team volwassenen en team 
verenigingen binnen Sport & Gezondheid Dilbeek vzw, kan dit gericht gebeuren  voor elke 
doelgroep. Zo kan er via co-creatie een breed gedragen kwalitatief sportbeleid gerealiseerd 
worden. Met het overkoepelend advies van de Sportraad kan er ontwikkeling komen in het 
aanbod kinderen en jongeren, vanuit team kind i.s.m. de scholen en de jeugdverenigingen. 
Verder blijft team volwassenen een aanbod leveren voor de individuele sporter en tot slot 
gaat team verenigingen sport overdag (seniorensport) zich ten volle inzetten ter 
ondersteuning van de vele Dilbeekse sportverenigingen. 

Deze samenwerkingen moeten ervoor zorgen dat er op een optimale manier aan 
sportpromotie, sporteducatie en sportondersteuning gedaan wordt en dat dit op een 
moderne manier aan de burgers gecommuniceerd wordt. 

Infrastructuur 
Zonder de juiste infrastructuur kan men niet op een kwalitatieve manier aan sport doen. N-
VA is er dan ook van overtuigd dat men dient te investeren in een gemeentelijk 
sportinfrastructuurbeleid waarbij men aandacht heeft voor het ondersteunen van, of het 
zelf ontwikkelen en onderhouden van de nodige sportfaciliteiten in de eigen gemeente. Op 
die wijze kan elke inwoner in de directe omgeving gebruik maken van zowel in- als 
outdoorinfrastructuur. Zo denken wij voor de komende legislatuur aan de bouw van het 
nieuwe sportcomplex aan de Keperenberg, de renovatie van de voetbalaccommodatie aan 
de Bosstraat, de afwerking van de Finse piste in Schepdaal en tal van kleinere 
verbeteringswerken. 

Concreet 
 
[1]  N-VA opteert voor het behoud van een sportschepen die beleidslijnen uitzet voor 

Sport & Gezondheid Dilbeek vzw en die door het medebestuur van vrijwilligers tot 
een realistisch breedgedragen en doelgericht sportaanbod kan komen. 

[2]  Team Kind dient zich ten volle in te zetten voor Buurtsport, een methodiek van 
laagdrempelige, buurtgerichte initiatieven, vaak gericht naar bijzondere doelgrepen, 
zoals kansengroepen (kansarmoede, G-sport, wijken…). 
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[3] Team Volwassenen bewaakt het aanbod van openluchtinfrastructuur zoals wandel-
, fiets-, mountainbike- en ruiterwegen en van de lichtgeorganiseerde  
 sport die de laatste jaren in sterke groei is. Het succes van de  
verlichte Finse piste, het gemeentelijk zwembad en het barenpark zijn hiervan een 
voorbeeld. Hier zijn ook opportuniteiten tot samenwerking met privépartners. N-VA 
ziet dus ook uitbreiding naar het sport- en beweegvriendelijk inrichten van parken 
en pleintjes. Het deel Gezondheid in de naam van de vzw duidt op een gerichte 
aanpak van werving, campagnevoering en sensibilisering over het 
gezondheidsaspect van sportbeoefening. 

[4] Team Verenigingen coördineert de broodnodige investeringen voor 
sportinfrastructuur zoals een nieuwe sporthal op de Keperenberg en de renovatie 
van de Bosstraataccommodatie, maar kijkt ook naar de continue 
terbeschikkingstelling van de huidige infrastructuur aan de verenigingen. In 
samenspraak met de Sportraad wordt er gewerkt aan een verbeterd erkennings- en 
subsidiereglement om sportclubs aan te zetten tot kwaliteit; voor N-VA is daarbij de 
administratieve vereenvoudiging voor de clubs primordiaal. 

[5] Sportbeoefening is bovendien een handige opstap naar integratie van  
  anderstaligen in de Dilbeekse leefgemeenschap. N-VA is dan ook voorstander van  
  gerichte taalprojecten binnen de sportclubs, waarbij de uitvoering van subsidie- 
  reglementen - zeker van sportclubs die gebruik maken van gemeentelijke  
  infrastructuur – moet gehanteerd worden. 

Samengevat:	vernieuwende	beleidsmaatregelen	Sport	
	

• Het sportaanbod groeit in co-creatie vanuit de vzw Sport & Gezondheid.  

• Opstart van buurtsportproject, in de eerste plaats gericht naar kinderen en jongeren. 

• Meer aandacht voor recreatie en sportbeoefening in de openbare ruimte met de 
nodige investeringen in buitenfitness, speelpleintjes ed. 

• Gerichte taalprojecten in de sportsector, gekoppeld aan de bestaande 
subsidiereglementen. 

• Investeren in nieuwe sportinfrastructuur op de Keperenberg en inventariseren van 
de conditiestaat van de sportinfrastructuur en hiermee een investeringsplanning 
voor de komende 30 jaar opmaken.	
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Vrije Tijd – Toerisme  

Analyse 
 
Toerisme wordt steevast gelinkt aan vrije tijd, maar heeft uiteraard ook een groot 
economisch belang. Onze regio blijft, gelegen naast de hoofdstad met zijn mooie 
landschappen, aantrekking hebben op toeristen. Ondanks de duik van de cijfers na de 
aanslagen in Zaventem en Brussel heeft de regio in 2016 1.200.000 overnachtingen geteld, 
waarvan 41.400 in Dilbeek. Deze toeristen kwamen met ongeveer 27.200 uit het binnenland 
en 14.200 uit het buitenland, voornamelijk buurlanden. Verschillende toeristen verbleven 
verscheidene nachten (770.000 aankomsten versus 1.200.000 overnachtingen), wat er op 
duidt dat het zowel voor het zakentoerisme als voor het verblijfstoerisme aangenaam 
vertoeven is in het Pajottenland. 

Met de nieuwste investeringen in publiekstrekkers, bv. het Fietspunt, renovatie 
trammuseum en de openluchttentoonstelling ‘Blik van Bruegel’, verwachten we een sterke 
aangroei van bezoekers. Hiervoor moet er een degelijk toeristisch infopunt gerealiseerd 
worden. Ook het zakentoerisme neemt alsmaar toe. 

De vernieuwde toerismebrochure en geactualiseerde webstekversie bieden de toeristen en 
recreanten alvast een mooi overzicht van wat onze gemeente te bieden heeft. N-VA wil dat 
de gemeente verder gaat op die ingeslagen weg en nog meer partnerschappen uitbouwt 
tussen publieke en private actoren (horeca, toeristische attracties, logiesuitbaters,…). 

Visie 
 
De N-VA is ervan overtuigd dat onze gemeente en de omliggende regio een kwalitatief 
hoogstaand toeristisch aanbod hebben. Het is essentieel om dit optimaal te promoten en 
bekend te maken bij de relevante doelgroepen. N-VA ziet lokaal toerisme als hefboom 
voor lokale economie (kleinhandel, horeca) en mits de nodige creativiteit kan zonder al te 
veel financiële inbreng een grotere efficiëntie bereikt worden. 

Door de nieuwe vorm van dienstverlening vanuit de teams van vrije tijd (Sport & 
gezondheid en Cultuur & samenleving) is toerisme een teamoverschrijdende activiteit. 
Om toe te zien dat er genoeg aandacht is voor dit beleidsitem zou hiervoor een deskundige 
toerisme aangesteld moeten worden. 

De N-VA vindt dat Dilbeek de eigen toeristisch-recreatieve troeven nog sterker kan 
uitspelen bij de eigen inwoners en die uit de regio. We denken hierbij aan: de rijke eet- en 
tafelcultuur, het fiets- en wandelknooppuntennetwerk, onze monumenten en erfgoedsites, 
onze bier- en hoppecultuur,…  
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Ook de inkleding van de Dilbeekse dorpskernen zoals  bv. Dorpsplein St-Martens-
Bodegem geeft een grote meerwaarde en aangenaam vertoeven in onze gemeente. Wij 
wensen dit voor nog andere deelgemeenten te verwezenlijken. 

Verder blijft N-VA ervan overtuigd dat het toerismebeleid van onze gemeente niet los kan 
gezien worden van het ruimere regioverhaal: het Pajottenland en de Zennevallei. Daarom 
moet verder blijven ingezet worden op die bestaande toeristische en regionale 
samenwerkingsverbanden waarbij overleg, afstemming en samenwerking essentieel zijn. 
Wij zijn voorstander om de huidige vorm van het toerismeconvenant met toerisme Vlaams-
Brabant te herbekijken. 

Concreet 
 

[1] De invulling van een stafmedewerker toerisme binnen de stroom vrije tijd en het 
voorzien van de nodige financiële middelen. 

[2]  Het organiseren van een toeristisch onthaal en een aanbod aan: 
streekproductenproducenten, logies en horeca, erfgoed met dagbezoeken en 
gidsbeurten, didactische programma’s voor scholen en andere organisaties, het 
wandel- en fietsknooppuntennetwerk, enz. Het onthaal creëert, maakt bekend en 
promoot op een doeltreffende moderne manier. 

[3] Het bestendigen en bevorderen van de samenwerking met bestaande toeristische 
structuren (Toerisme Vlaanderen, Toerisme Vlaams-Brabant, Toerisme  
Pajottenland en Zennevallei...). 

 

 

Samengevat: nieuwe beleidsmaatregelen Toerisme 
 

• Organiseren van toeristisch onthaal met deskundige toerisme. 

• Doorgedreven samenwerking met lokale economie (horeca) en Trage Wegen. 

• Herbekijken van financiering provinciaal toerismeconvenant.	
	

 


