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DILBEEK

D!RECT
Dankzij 7819 kiezers…

■ Het Dilbeeks kartel dankt graag de 7.819 kiezers voor
het vertrouwen. Elk van de 33 kandidaten voelt zich
dankzij uw steun gemotiveerd om verder te ijveren voor
een beter Dilbeek!
Op zondag 8 oktober waren in Dilbeek 29.954 kiesgerechtigden uitgenodigd om te komen stemmen. Er waren er
2.152 die niet deelnamen. Van de 27.802 die wel opdaagden
stemden 819 blanco of ongeldig; 26.983 kiezers brachten
een geldige stem uit, verdeeld als volgt:
GROEN!-sp.a-spirit:
VLAAMS BELANG:
CD&V/N-VA/DNA!:
LvBURGEMEESTER-VLD:
UF:

2.260
3.570
7.819
9.344
3.990

(=2 zetels)
(4 zetels) (+2)
(10 zetels)
(13 zetels) (-1)
(4 zetels) (-1)

Ons kartel voerde dan ook een sterke, inhoudelijke campagne, zonder opdringerigheid. Bijgaande beelden roepen even
de sfeer op.

KALENDER

Van de 154 kandidaten die zich aanboden voor de 33 zitjes
in de gemeenteraad behaalde het Dilbeeks kartel (CD&V/NVA/DNA!) er dus 10 met lijsttrekker Elke Zelderloo op kop,
met een recordscore van 3.738 voorkeurstemmen. Zelfs
onze tiende verkozene had nog 1.020 voorkeurstemmen:

Zaterdag 20 januari
vanaf 17.30 uur en
zondag 21 januari
van 11.30u tot 16.00:
eetfestijn van CD&V
Dilbeek-Itterbeek
in de ‘Biekorf’
(Parochiecentrum),
Roelandsveldstraat 42
te Dilbeek.
Van harte welkom!

Elke Zelderloo
(CD&V): 3.738
Rita Dedobbeleer
(CD&V): 1.770
Georges De Vliegher
(CD&V): 1.623
Jef Vanderoost
(CD&V): 1.317
Jef De Ridder
(NV-A): 1.317
Willy Segers
(NV-A): 1.307
Lies Vereecke
(DNA!): 1.244
Jan Margot
(CD&V): 1.083
Bernadette Groenweghe-Van Coillie (CD&V): 1.049
Reindert De Schrijver
(DNA!): 1.020
Gemiddeld halen onze tien verkozenen dus 1.546
voorkeurstemmen. Bij de andere lijsten ligt dat gemiddelde veel lager:
1.380 bij de VLD (waar je al kon verkozen zijn met
658 stemmen)
795 bij UF
644 bij Vl. Belang
531 bij Groen-sp.a-spirit
Kortom, ook onze niet-verkozenen scoorden meer
dan behoorlijk. Elk van de 33 kandidaten voelt zich
dankzij uw steun gemotiveerd om verder te ijveren
voor een beter Dilbeek! Wie dacht dat het Dilbeeks
kartel snel zou uiteenbrokkelen
heeft het mis voor. Vanaf 2 januari
vliegen we er samen in.
In afwachting wensen wij u en de
uwen een zalige kerst en een gelukkig Nieuwjaar. En hartelijk dank
van ons allemaal.
De 33 kandidaten van het
Dilbeeks Kartel
CD&V/N-VA/DNA!

KALENDER

WWW
WWW

Een artikel uit een
vorig nummer lezen?
Interesse voor
de laatste nieuwtjes
en actualiteiten van
CD&V Dilbeek?
Meer weten over
mandatarissen of
met hen contact
opnemen?
Voor dit en nog veel
meer kan je terecht op
www.dilbeek.cdenv.be
en op
www.jongcdenv
dilbeek.be.
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Jongerencampagne was
plezierig!
Ook JONGCD&V zat tijdens de campagne niet stil.
Als ze niet op huisbezoek
waren of ergens in oranje
tenue aan het flyeren op
een markt, kleefden ze in
het zenuwcentrum fototjes. Ze plooiden kubusjes,
ontwierpen folders en
schreven brieven.
U zag misschien hun prachtige jongerenfolder, hun
groepsfoto (die zelfs het
nationale CD&V-ledenblad
Ampersand haalde), hun
kubus-flyers of hun verkiezingswebsite. Folders bussen, affiches plakken,
opstaan en gaan slapen in
het oranje, met niet aflatende hulp van de achterban.
“Dank daarvoor,” aldus

Dilbeek toonde zich tweemaal negatief in de media: in de
twee maanden voor de verkiezingen met een slecht rapport dat terecht stelde dat er in Dilbeek nog heel wat
werk is aan de basisinfrastructuur van wegen en fietspaden. En in bijna twee maanden na de verkiezingen waren
er de ‘moeilijke’ coalitiebesprekingen waarbij de VLD
zelfs pokerde met zogenaamde gesprekken met
Franstaligen. De uitslag was ook niet gemakkelijk en ons
kartel had op een haar na niet genoeg zetels om dit pokeren onmogelijk te maken. Pas op zaterdag 19 november
sloten VLD en CD&V/N-VA/DNA een coalitieakkoord.
Op zich een vrij evenwichtig akkoord waarin kansen zitten om er iets van te maken in de komende zes jaar. Maar
aan de andere kant krijgt ons als kartel niet de gewenste
beleidsruimte.
Campagnesecreteriaat Jong CD&V in actie.
Roeline Ham met dochter Margo in de buurt en
Sterre Janssens op de vloer; voorzitter Jef Vanderoost
aan tafel, in iets comfortabelere positie.
voorzitter Jef Vanderoost,
“Dankzij jullie steun konden
we die hectische weken met

succes afsluiten op 8 oktober: de nieuwe generatie
staat er!”

De Oranje Loper
Jef Vanderoost, voorzitter
van Jong CD&V-Dilbeek,
stond in juli op de top van
de Mont Blanc (“Le nouveau Jef est arrivé”), in
oktober werd hij verkozen
voor de gemeenteraad met
maar liefst 1.317 voorkeurstemmen. In november liep
hij samen met vader Patrick

8 oktober, één
stap dichter!

en broers Filip en Mattias de
New York City-marathon.
In tegenstelling tot sommige
‘Canvascracks’ liep ons viertal de 42 km wél uit, en dan
nog in behoorlijke tijden
(weliswaar
na
Lance
Armstrong):
Patrick
(53)3u33; Jef (24) 4u06;
Filip (21) 4u27; Mattias

(19) 4u35. Dat een vader
met zijn 3 zoons de marathon uitloopt is wellicht een
unicum. Zeker als je weet
dat die zoons amper een
paar weken eerder begonnen te trainen. Proficiat! En
vanaf nu start Jef voorgoed
zijn politieke LOOP-baan…

Het evenwicht tussen de twee grote politieke families is
wel grotendeels hersteld, maar het blijft een verstandshuwelijk waarin men telkens opnieuw compromissen zal
moeten vinden. Laten we voor Dilbeek hopen dat in
beide fracties voldoende open debat mogelijk is om te
zoeken naar wat onze gemeente vooruithelpt, ook al
vraagt dit soms inspanningen.
De kartelformule CD&V/N-VA/DNA was de beste, maar
ook de moeilijkste weg. De strategie waarbij DNA als
sympathieke nieuwkomer in de politiek mee op de kar
zat is gelukt, in de eerste plaats voor de vier DNA kandidaten zelf. Ook de kopstukken van N-VA haalden een
goed resultaat. Voor de CD&V waren er de schitterende
scores van lijsttrekker Elke Zelderloo en de twee schepenen Rita Dedobbeleer en Georges De Vliegher, de beloftevolle resultaten van jongeren als Jef Vanderoost en
Sterre Janssens. Ook al verloren we zelf als partij zetels
binnen het kartel, we slaagden er samen in de kloof met
de VLD grotendeels dicht te rijden: het verschil van 6
zetels is gehalveerd: van 14 zetels tegen 8 naar 13 tegen
10.
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In de provinciale verkiezingen behaalde Elke Zelderloo
10.149 voorkeurstemmen! Een nooit geziene score in
Dilbeek. Het is belangrijk voor Dilbeek dat we iemand
hebben die op het hogere niveau kan wegen.

Filip, Mattias, Jef en ( liggend) vader Patrick Vanderoost
in New York: dat een vader met zijn drie zoons
de marathon uitloopt is wellicht een unicum.

Vorige maand trotseerden
86 ‘ga-lopers’ regen en
wind en liepen 5 km.
Raadslid
Nele Groenweghe,
al jaren start-to-run coach,
loopt op kop;
moeder Bernadette is
bezemfiets, die de laatste
lopers onderweg
aanmoedigt.

Dank aan iedereen die ons kartel steunde. Wij hopen dat
jullie ons programmaboekje bewaard hebben. Het was
het enige uitgeschreven programma dat in de campagne
in elke brievenbus viel. De andere partijen deden het zonder, of alleen met slogans. Hou ons eraan. We zullen ons
uiterste best doen om het uit te voeren.
Ivo Peeters
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Onze

schepenen

Over het muurtje
De wereld stopt niet aan de Dilbeekse grenzen. Al te vaak kijken we ons blind op ons eigen
wereldje, zonder oog te hebben met de echte problemen van onze grote wereld. Als je tien
dagen doorbrengt in Israel/Palestina, dan kan je niet zwijgen. Raadslid Jan Margot ging in
oktober Broederlijk Delen/Pax Christi naar het Heilig Land: “We waren ginds met 33 "vredespelgrims" in de bezette gebieden en in Jeruzalem en maakten kennis met gemotiveerde
vredesactivisten uit beide kampen. Deze mensen hopen dat wij niet blijven zwijgen over het
onrecht en het leed. Er blijft hoop op een oplossing, mits de nodige stappen en een krachtig
signaal van Europa.”
Naji Odeh gidst in het
volledig ommuurde
vluchtelingenkamp in
Bethlehem waar 11.000
Palestijnen samenwonen
op nog geen halve
vierkante kilometer.
Naji (46) woont hier s
inds zijn geboorte, maar
bracht in totaal ook
10 jaar in de gevangenis
door. Er zijn vaak
willekeurige arrestaties…

Naast de burgemeester, 3 schepenen en de OCMWvoorzitter van de VLD, zetelen in het college voor ons
kartel CD&V/N-VA/DNA! de volgende 4 schepenen.
Elke Zelderloo (CD&V): 1ste schepen, patrimonium,
lokale economie, landbouw, energie en Europese zaken;
Rita Dedobbeleer (CD&V), sociale zaken, senioren, gelijke kansen, huisvesting en woonbeleid, groenbeleid;
Georges De Vliegher (CD&V), onderwijs, relaties met de
intercommunales, nieuwe media & e-loket, afvalvoorkoming; Willy Segers (N-VA), jeugd, cultuur, toerisme en
Vlaamse zaken.
Lies Vereecke (DNA!) volgt na drie jaar Willy Segers op,
die een jaar later Georges De Vlieger opvolgt.
Als de partij in de loop van de legislatuur voor Elke
Zelderloo een opdracht heeft op hoger niveau, kan ze in
het college opgevolgd worden door Jef Vanderoost.
In de Raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW) heeft
het kartel 4 mandatarissen, waarvan twee leden in het
vast bureau (CD&V+ DNA!)

