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Belastingsverlaging:
hypotheek op de toekomst

■ De verkiezingskoorts heeft de VLD duidelijk te pakken:
ze verliezen realiteitszin en lanceren het idee van verlaging
van de personenbelasting.
Welnu, we hebben zes jaar hard gewerkt om de begroting
in evenwicht te houden.
Het is waar dat we einde
2005 een saldo noteerden
van 8,9 miljoen euro.
Daarvan schreven we in de
begroting 2006 reeds 3,2
miljoen euro in. Van de resterende 5,6 miljoen euro is
een reservefonds van 2,3
miljoen euro aangelegd om
noodsituaties op te vangen.
En op de gemeenteraad van
juni worden nog meerdere
openbare werken via begrotingswijziging ingeschreven.
De middelen zijn dus schaarser dan men voorstelt. En
voor de komende 2 à 3 jaren
zijn die middelen broodnodig. En daarna ook. Denk
maar aan de inhaalbeweging

voor straten en pleinen,
voet- en fietspaden, de renovatie van het gemeentehuis
van Groot-Bijgaarden en
Dilbeek, de verdere werken
aan het Koetshuis, de bouw
van de muziekacademie, de
uitbreiding van de gemeentescholen, de afwerking van
het Castelhof, sportinfrastructuur Dilbeek, uitbouw
containerpark,…”
Belastingen nu verlagen is
onverantwoord
De belastingen zijn in
Dilbeek laag (en laag gebleven). Ze nu nog verder verlagen maakt het gemeentebestuur vleugellam. Als men

de personenbelasting verlaagt met 0,5% dan ontvangt de gemeente 0,872
miljoen
euro
minder.
Daardoor moet zij meer geld
lenen. De rentelast zal stijgen en als de begroting dan
binnen twee jaar niet meer
sluitend is, dan zit er niks
anders op dan nog maar
eens de belastingen op
onroerende goederen te verhogen. Dat zorgt immers
meteen voor inkomsten, terwijl de aanpassing van de
personenbelasting met twee
jaar vertraging werkt.
De VLD kiest voor de korte
termijnvisie: de kiezer verleiden voor de verkiezingen
van 8 oktober en “daarna
zien we wel”. Met CD&V
kiezen wij voor de lange termijnvisie: de geldbeugel van
de kiezer zo weinig mogelijk

aanspreken en toch goed
werk leveren. Wij vinden dat
de huidige aanslagvoet van
5,5%
personenbelasting
ongewijzigd moet blijven.
Volgend jaar moet het vernieuwde gemeentebestuur
over middelen beschikken.
Het heeft geen zin nu voor
Sinterklaas te spelen en dan

tijdens de volgende bestuursperiode met financiële problemen te kampen krijgen.
Het is dus de keuze tussen
kortzichtigheid of lange termijnvisie.
Schepen voor financiën
Georges De Vliegher

Europa Chinezen
Met àlle Chinezen…

Leve

Uit een impressie van
Roeline Ham van Jong
CD&V naar aanleiding van
de Europese Feestdag:
“Dilbeek is Vlaams, maar
Dilbeek is ook de thuis van
een 1500-tal Europeanen.
Die horen er bij en mogen
mee hun stem uitbrengen
op 8 oktober (als zij zich
inschrijven) en dat is
belangrijk: hun kinderen
lopen school in Dilbeek, ze
sporten in Dilbeek, en ach
ja, laten we het eens zeggen,
Ier of Pool, Spanjaard of
Fin: ze betalen evenveel
belasting als iedere geboren
en getogen Dilbekenaar! En
laat ze hun tongval behouden, hun gebruiken en tradities. Dat is toch verrij-

kend? Zij komen ook naar
de jaarmarkt is, zij proeven
er ook smoutebollen… Wat
is
de
essentie
van
Dilbekenaar zijn? Het
gevoel ergens thuis te zijn of
het paspoort? De toekomst
van Dilbeek is er een van
open armen. Voel je je
ergens thuis, dan pas je je
aan, als vanzelf. En je blijft
plakken. Of je keert weer
terug. De Dilbekenaar is
een Vlaming, een Belg en
een Europeaan. Maar we
blijven wel een bescheiden
Vlaamse boerengemeente.
En dat bedoel ik goed! Dat
is mooi!”
(volledig te lezen op
www.jongcdenvdilbeek.be)

De burgemeester in het
Nieuwsblad: “China heeft
geen al te positief imago,
maar is, met meer dan een
miljard inwoners, een
wereldmacht.” En dus trok
hij met tricolore sjerp
omgord naar China. Het
werd een mooie reis.
Ongetwijfeld, het weze hem

en de deelnemers gegund.
Ze waren ginds ook op
zoek naar een zustergemeente.

Verbroederen of verzusteren met Jan en alleman.
Waarom niet? Maar we
gaan het toch wel heel ver
zoeken als we daarvoor in

zee gaan met Xian, een stad
met 5 miljoen inwoners.
Stel je even voor: die zijn
dus met 125 keer zoveel als
er Dilbekenaren zijn! Dat
zou hetzelfde zijn als
Dilbeek zou verbroederen
met een dorpje van 300 zielen… Waarom niet met …
àlle Chinezen?

Scholenloop
Dankzij de sportdienst
was de scholenloop op
22 april terug geslaagd
met zo maar eventjes
592 deelnemers. De
wisselbeker ging naar
Jongslag. Proficiat voor
alle deelnemers. Tot
volgend jaar!

Een fiere winnaar krijgt de
medaille uit handen van
schepen voor sport Rita
Dedobbeleer
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Dorpsraad Itterbeek
Het dagelijks bestuur van de Itterbeekse
dorpsraad bezorgde ons een overzicht van
wensen en actiepunten. Een lijvig document
(87 blz) met zomaar eventjes 66 dossiers. Het
is ook bedoeld als memorandum voor de verkiezingsprogramma’s. We weten wat gedaan!

Schepen voor groen Rita Dedobbeleer kijkt
bewonderend toe naar de aanplantingen
van de groendienst rond het gemeentehuis.
Daarnaast kwamen er ook nieuwe plantjes
in de plantenbakken en hing de groendienst
bloemenkorven in de dorpscentra.Rita: “Zo
zie je maar dat onze gemeente er mooi
bebloemd uitziet tijdens de zomer!”

De 19 van Bruegel …
Op 5 mei werden de nieuwe reproducties ingehuldigd. Links Guido
Vereecke van Bruegel06, kabinetchef
Ben Weyts en schepen voor toerisme
Elke Zelderloo. Rechts Jan Margot
(voorzitter Dilbeeks Erfgoed), Renate
Devreese en Albrecht De Schrijver.
Voor hun werk in de
Bruegelwerkgroep werden zij in de
bloemetjes gezet…

Een idee voor de zomer!
Sinds 5 mei telt het openluchtmuseum ‘Bruegel in het Pajottenland’ 19 werken van
Bruegel in grote reproducties. Je kan ze bewonderen langsheen het Bruegelwandelpad (8
km) en de noordelijke lus van de Bruegelfietsroute (20 km). De initiatiefnemende vzw
Dilbeeks Erfgoed speelt hiermee in op het goed gevulde programma van Bruegel06
(www.bruegel06.be).
Er is een kersverse kleurenbrochure (3 ) met informatie over Bruegel en uitleg bij de 19
reproducties (48 blz). Te bestellen bij de Cultuurdienst (tel. 02/467 60 10 of cultuur@dilbeek.be). Info: www.dilbeekserfgoed.be

Vanuit de provincie :

"Te weinig jeugdverblijven in Vlaams-Brabant"
De provincie liet op vraag
van gedeputeerde voor
jeugd, Jean-Pol Olbrechts,
een studie maken over
jeugdverblijfscentra, ook de
niet geregistreerde centra.
Daaruit blijkt dat er in onze
provincie te weinig jeugdverblijven zijn, vooral in het
centrum en het zuiden van
het Hageland. De Ardennen
en Limburg zijn meer in
trek, terwijl er in onze provincie wel enkele sterktes
zijn zoals het grote aanbod
in de regio Leuven en de
aantrekkelijke bossen en
landschappen. Er moeten
zeker meer verblijven bijkomen. "Het rapport reikt
heel wat mogelijkheden aan
om een ondersteuningsbeleid voor jeugdverblijven uit

Wielrennen
Schepen voor sport
Rita Dedobbeleer
was heel tevreden
met de organisatie
op 30 april van het
Provinciaal kampioenschap
Vlaams-Brabant
voor nieuwelingen.
Dit was een toffe,
sportieve samenwerking van alle wielerclubs (op vraag van BodegemKapelle sportief) onder de naam "Het Wielerverbond
Groot-Dilbeek". Op deze foto (gevonden op www.editiepajot.com, de alomtegenwoordige internetkrant, drie
renners en drie schepenen. Schepen voor sport Rita
Dedobbeleer staat een trapje hoger dan de ‘waarnemend burgemeester’.

Koe
Bij het begin van
de lente doken borden op in het landschap met slogans
en bollen. Was dit
een actie van de
VRT? Of toch van
een politieke partij?
Intussen is het duidelijk geworden dat dit de “precampagne” was van het
frisse, Vlaamse kartel van CD&V – NVA- DNA. De
koeien waren alvast gewonnen voor de goeie zaak. Het
zal dus wel loslopen. In afwachting van de volle campagne wensen we u alvast een deugddoende zomervakantie toe. Dat heeft elkeen verdiend. Nog een waarheid als een koe!

Dilbeek Op Wandel
Er was weer veel te
doen op die zonnige
meidag. Het was moederdag, er waren communies en lentefeesten
en tal van andere
organisaties. En toch
was “Dilbeek op wandel” alweer een voltreffer. De
Bruegeleditie telde meer dan 600 deelnemers. Proficiat
aan de sportdienst en de vrijwilligers.

WWW
Erik De Schrijver en
Jef Vanderoost, webmasters van de beide
websites op de kandidatendag in Gent
te werken. De provincie
gaat nu aan de slag om hiermee concrete acties uit te
werken", aldus gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts. Voor
meer info over deze studie:
jean-pol.olbrechts@vlaamsbrabant.be of contacteer
Schepen Elke Zelderloo die
tevens provincieraadslid is.
Sinds kort beschikt gedepu-

Provincieraadsleden Anne
Sobrie, Elke Zelderloo,
Paul Geeraerts, Rik De
Baerdemaeker, Michel
Doomst en Lieve
Vanlinthout
teerde Jean-Pol Olbrechts
over een heuse website. Klik
om een kijkje te nemen op
www.olbrechts-grimbergen.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. En wie jong
van hart is kan terecht op de site van Jong CD&V:
www.jongcdenvdilbeek.be Veel surfplezier!
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Kalender
Vrijdag 1 september vanaf
18.00u en zaterdag 2 september
vanaf 11.30u: warm en koud
buffet van CD&V-Dilbeek in het
Saviocentrum.
Zaterdag 23 september vanaf
18.00u en zondag 24 september
van 11.30u tot 16.00: eetfestijn
van CD&V-Schepdaal
(Gildenhuis).
Van harte welkom!

