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D!RECT
Taallessen
succesvol
■

Bijna dertig volwassenen
namen dit schooljaar in
Jongslag deel aan de taallessen voor anderstalige
ouders van kleuters of scholieren. Schepen voor Onderwijs Georges De Vliegher:
“De taal kennen is belangrijk voor integratie. Ouders
kunnen zo hun kinderen
helpen met taken, praten
met de leerkracht, brieven
begrijpen… Het stemt me
blij dat het college instemt
met een sterke promotie
voor de volgende cursussen.” Elke dinsdagvoormiddag kan men in het ‘Huis
van het Nederlands’ (Westrand) terecht voor info en
inschrijvingen.

Als de vos de
passie preekt…
■

Twee maand geleden was er
opschudding toen de burgemeester eenden liet afknallen in een vijver in
Schepdaal. Wij vonden het
wat overdreven. En we
waren niet alleen: Gaia
schreeuwde moord en
brand. Ze zouden klacht
indienen. Daar zagen ze uiteindelijk van af. Of was dat
omdat het college plots
besliste om voortaan geen
circussen met wilde dieren
meer toe te laten in
Dilbeek? Zou Baas Ganzendonck het zo ook niet hebben opgelost? Voortaan
geen klauwende leeuwen
meer en iedereen tevreden.
We rekenen er dan ook op
dat er op de komende jaarmarkt geen pasja’s zich
laten rondvoeren op een olifant, zoals in 1988…

Info over
verkeer
■

Regelmatig hoor je over
projecten zoals de herinrichting van de Ninoofsesteenweg en het Gewestelijk Expressnet (GEN).
■

Nieuwe
scoutslokalen
De scouts van Sint-Alena
krijgen nieuwe lokalen.
Schepen voor jeugd Elke
Zelderloo is tevreden: “Eindelijk komt er schot in de
heropbouw van de in 1999
afgebrande lokalen. Het
duurde lang eer het BPA
Ketelheide er was. De nieuwe lokalen worden opgetrokken in steen en bedekt
met hout. De gemeente
betaalt ruwbouw, schrijnwerk en dak. Voor binnenafwerking, elektriciteit en verwarming zorgen de scouts
van Sint-Alena zelf, gesteund door de vzw
Jeugdinfra.

Schepen voor jeugd Elke Zelderloo is tevreden dat de scoutslokalen er nu gauw zullen
staan. Op de foto zie je haar in actie bij de Kasteelhoeve, toen ze met blokken moest bouwen. Haar hoge toren stond er snel. De burgemeester had meer oog voor de camera en
zijn toren viel om. Een voorteken?

Gemeentelijk onderwijs breidt verder uit…
■ In De Kriebel zijn de nieuwbouwwerken flink opgeschoten. In april 2007 kan men de lokalen in gebruik
nemen. Samen met directie, architect en de gemeentelijke
diensten bereidt schepen voor onderwijs Georges De
Vliegher nu de derde fase voor.

Schepen voor onderwijs Georges De Vliegher op de werf
van de Kriebel Kerkhofmuur Kapelle

Kerkhofmuur
Kapelle

Info-avond

Om de geïnteresseerden te
informeren over deze projecten organiseert CD&V
Dilbeek een info-avond op
donderdag 1 juni om 20
uur in het Recreatiecentrum Itterbeek met toelichtingen door Senator
Etienne Schouppe, Francy
Peeters (directeur-generaal
van De Lijn VlaamsBrabant) alsook specialisten van studiebureaus.
Iedereen welkom.

DILBEEK

De kerkhofmuur in Sint-Ulriks-Kapelle werd zes maanden geleden weggenomen. Wanneer start de volgende
fase?

“Het is de bedoeling dat
laatste dossier nog dit jaar
aan te besteden. Ondanks de
moeilijke omstandigheden
kreeg De Kriebel zopas bij
de doorlichting een prachtig
rapport voor de schoolwerking. Ik feliciteer directie en
leerkrachten van harte.”
Jongslag Dilbeek krijgt tegen
september twee nieuwe containers in afwachting van de
bouw van een nieuwe klassenblok waarvoor subsidies
zijn aangevraagd.
’t Keperke in Itterbeek barst
uit zijn voegen: toen de
nieuwbouw gepland werd
waren er 90 leerlingen. De
school is gebouwd voor 150
leerlingen. In september verwacht men er… 200.
Georges De Vliegher: “De
collega’s gaan akkoord met
een uitbreiding met drie

klassen. Een subsidieaanvraag is ingediend en ook
hier komen twee nieuwe
containers.”
De gemeente koopt dus vier
nieuwe containers. Georges
De Vliegher, tevens schepen
voor financiën kon het college overtuigen dat aankopen
goedkoper is dan huren.
In de Klimop maakt men
werk van een luifel op de
speelplaats, de aanleg van
het gebied achter de school
en de vernieuwing van de
toiletten. Ook dit dossier
gaat in 2006 in aanbesteding.
Voor het ontwerp van de
muziekacademie zijn er
gesprekken met het Ministerie over een studieopdracht die in juni 2006 in
aanbesteding zou gaan.

Kringwinkel op de bon!
In samenwerking met de Vlaams-Brabantse Kringwinkels
(vóór oktober 2002 heetten ze nog kringloopwinkels) lanceert de provincie Vlaams-Brabant een waardebonnenactie. De waardebon verschijnt in de provinciale inlassing
van eind maart in de Weekkrant/Streekkrant. "Naast de
mensen die goederen naar de Kringwinkel brengen, maar
zelf haast nooit Kringwinkelgoederen kopen, is er nog een
belangrijk koperspotentieel te vinden bij de mensen die de
kringloopsector in het algemeen en de Kringwinkels in het
bijzonder slechts vaag of totaal niet kennen.", vertelt gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts. Vanaf 2 april tot en met 30
juni 2006 kan deze bon bij een aankoop van minimum 5
euro ingeruild worden in een van de tien VlaamsBrabantse Kringwinkels. Afgedankte meubels, kleding,
fietsen, speelgoed, boeken, huisraad, ... krijgen er een
nieuw leven. Door herbruikbare voorwerpen een nieuwe
bestemming te geven, verkleinen de Kringwinkels de afvalberg. Ze zorgen ook voor sociale tewerkstelling.

Pagina 4
Gecoro werkt
niet
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■

De gemeentelijke commissie
voor ruimtelijke ordening
bestaat in Dilbeek alleen op
papier. En dan nog. Het laatste verslag dateert van 28
juni 2004. Er was nog een
vergadering op 22 november
2004 en de laatste dateert
van 4 juli 2005. Van de laatste twee vergaderingen is nog
geen verslag… Op die
schaarse
bijeenkomsten
sprak de Dilbeekse Gecoro
zich slechts uit over detaildossiers.
Blijkbaar
is
inspraak betreffende ruimtelijke ordening geen prioriteit
voor de bevoegde VLD-schepen.
Bovendien kon de Gecoro
niet geldig vergaderen omdat
er 13 nieuwe leden moesten
worden aangeduid. Normaal
een formaliteit omdat het in
de gemeenteraad altijd in de
lijst van afgevaardigden voor
raden en vzw’s globaal stemt.
De VLD wilde het dit keer
anders, ondanks het protest
van de CD&V-fractie. Jan
Margot vond dat een stemming per afgevaardigde neerkwam op het “wraken” van
mensen. En dat de raden
toch mogen voordragen wie
ze willen en ook geïnteresseerde burgers en deskundigen hun rol kunnen spelen.
De Gecoro moet maar volwassen genoeg zijn om met
al die mensen tot adviezen te
komen. De beslissingsbevoegdheid blijft toch bij het
gemeentebestuur.
De VLD wuifde deze argumenten weg. Dus moest
afzonderlijk (en geheim)
worden gestemd. Na de langdurige telling bleek rond
middernacht dat één van de
13 voorgestelde leden geen
meerderheid kreeg, nl. de
afgevaardigde van de cultuurraad. Het weinig verheffende gebeuren laat een
bittere nasmaak na.
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Waterput Alena
Bestuursleden
en voorzitter
Jan Margot
van de vzw
Dilbeeks erfgoed huldigden in maart
op het SintAlena-eiland
de waterput
in. Deze werd
gerestaureerd
dankzij
Monumenten
en Landschappen en het Regionaal Landschap, zoals vorig
jaar het Sint-Alenabrugje. Nu staat niets nog de verruimde toegankelijkheid van het eiland in de weg. De SintAlenatoren zelf heeft nog wel een grondige beurt nodig.

Voetpad Lange Haag

Schepen voor groen Rita Dedobbeleer poseert stralend
op het voedpad in de Lange Haagstraat: “Ik ben toch
al een beetje tevreden. Er is nu toch al één kant aangelegd, en dat na lang zagen. Sommige collega’s noemen
me al de schepen van de Lange ZAAGstraat! Nu maar
verder zagen voor de rest of hopen op betere tijden…”

Kwist het wel
De Tsjeven deden het behoorlijk op de quiz begin maart in
Schepdaal van de oud-scouts van Paloke: ze werden 19de op
32 ploegen. De kersverse kartelpartner DNA werd negende!
Tijdens de Paas-je-rotkwis van de jeugdraad werd Jong
CD&V Dilbeek zelfs 5 de op 32 ploegen…

Geslaagd
uitbreek-weekend

Jef Vanderoost en Roeline Ham kregen op de boerenmarkt
de enthousiaste hulp van Bert de Brabandere, de nationale
voorzitter van Jong-CD&V
Het kartel CD&V-NVADNA kiest duidelijk voor de
toekomst met de jonge lijsttrekker Elke Zelderloo. Zo
ook Jong-CD&V Dilbeek.
Voorzitter Jef Vanderoost:
“Wij willen Dilbeek doordringen met jonge, creatieve
maar doordachte ideeën en
standpunten. Anders gezegd: We willen ons ei
kwijt!” Begin april braken
de jongeren ook letterlijk uit
hun schelp: op de boerenmarkt deelden ze oranje
eieren uit.
Roeline Ham: “We zijn
zeker geen zachtgekookte
eitjes! We zullen onze stem
duidelijk laten horen bij de
opbouw van het kartelprogramma. Ook de jonge

Dilbekenaren, zowel jeugd
als jonge gezinnen – moeten
hun ei kwijt kunnen in
Dilbeek.” Voor Jong-CD&V
kan een gemeente niet enkel
bestuurd worden door
“vaste waarden”. Vernieuwing en verjonging zijn
essentieel wil Dilbeek pit
blijven houden.
Op fuiven deelde JongCD&V kauwgom uit, als
symbool voor “blijven plakken in Dilbeek”. Jongeren
moeten dichtbij huis kunnen
fuiven. Ook moeten zij in
Dilbeek een betaalbare
woonst kunnen vinden.
Zie ook www.jongcdenvdilbeek.be

Mooi op straat
lopen, kindjes!

www.dilbeek.
cdenv.be
■

Een artikel uit een vorig
nummer van CD&V Direct
lezen? Interesse voor de laatste nieuwtjes en actualiteiten
van CD&V Dilbeek? Wil je
meer weten over mandatarissen of met hen contact opnemen? Wil je nieuws over volgende activiteiten? Of doe
mee aan de vraag van de
maand… Voor dit en nog
veel meer kan je terecht op
de website: www.dilbeek.cdenv.be. Veel surfplezier!

Jan Margot, Jef en Patrick Vanderoost, Bernadette
Groenweghe-Van Coillie en Roeline Ham maken het zegegebaar.

Provinciale subsidies
De Koninklijke Harmonie "De Katholieke Gilde" uit
Asse krijgt 1.500 euro subsidie toegekend voor het project 'Hopduvel in Harmony', een multidisciplinair
totaalspektakel, dat plaatsvindt op 25 en 26 mei.
provincieraadsleden Anne Sobrie, Elke Zelderloo,
Paul Geeraerts, Rik De Baerdemaeker, Michel Doomst
en Lieve Vanlinthout.

“Kindjes, mooi op straat lopen, en niet in de modder!”
Het voetpad in de Lambrechtslaan ligt er immers slecht
bij na de werken door de elektriciteitsmaatschappij.
Raadslid Bernadette Groenweghe-Van Coillie drong tijdens de gemeenteraad aan op dringende heraanleg van
die voetpaden. “Het is toch niet logisch: onze scholen
werken rond verkeersveiligheid en dan moet de juf de
kleuters de straat op moet sturen omdat het voetpad stuk
is.”

