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Zelfbediening
in Bib
Bibliotheek De Wolfsput
blijft vernieuwen: sinds
kort verloopt het lenen,
verlengen of terugbrengen
van boeken door zelfbediening: een nieuw project
samen met de provincie
Vlaams-Brabant en de
firma 3M, dat werd voorgesteld tijdens een feestzitting in aanwezigheid van
de Provinciegouverneur.

Juli was… warm
Wat maakte juli zo uniek?
Het was warm...! Binnen
18 jaar zal onze dochter
een zucht van jongvolwassen ergernis slaken bij het
horen van de verhalen over
haar hete geboortemaand.
Zweten was het ook op
ander vlak. Hoe organiseer
je je als jonge moeder met
een fulltime werkende echtgenoot, een pasgeboren
baby en een peuter van
anderhalf, met bovendien
het vaste kinderdagverblijf
dat 4 weken sluit? Met veel
hulp van de grootouders,
maar zeker ook dankzij
zorgfaciliteiten als kraam-

hulp, babysitdiensten, vervangcrèche,... Puzzelen, passen en meten!
Allicht herkenbaar voor
velen. In menig gezin kwam
er weer kunst- en vliegwerk
aan te pas om de kids een
fijne zomer te geven. Zonder
speelpleinwerking, scouts-,
chiro- en sportkampen,
allerhande activiteiten van
verenigingen etc. zouden we
verloren zijn!
Een dikke dankjewel aan
iedereen die deze zomer mee
voor verkoeling zorgde voor
de jonge Dilbeekse gezinnen!

Vijverfestival
tegen verzuring
Schepen voor cultuur
Elke Zelderloo geeft
toelichting bij de zelfbediening in de Wolfsput.

Gezond?
Bij de bespreking van de
rekeningen van 2005 wees
Schepen voor financiën en
begroting Georges De
Vliegher er op dat 47,35%
van de kredieten in buitengewone dienst onbenut
blijft. Of anders gezegd: de
gemeente voerde amper de
helft van de geplande
investeringen effectief uit.
In 2003 had Georges
nochtans een systeem ingevoerd waarbij alleen dossiers die uitvoeringsklaar
waren konden worden
opgenomen in de begroting. Veel noodzakelijke
investeringen schuift men
blijkbaar op de lange
baan. De rekening oogt
dan natuurlijk mooi, maar
die bedragen keren later
dan toch terug, en vaak
zijn de prijzen dan gestegen.

1,059 miljoen
Er is 1,059 miljoen euro
ingeschreven voor de herinrichting van de Galgestraat, Scheestraat en
Kothemstr. OCMW-raadslid Erik Van Cauter signaleert dat over die werken
meer info te vinden is op
http://www.lennik.be/h11
1fgdb161be.aspx. De Dilbeekse website houdt het
nog bij ‘sneeuw en ijzel’
onder de rubriek wegenactualiteit...”

DILBEEK

Het derde Vijverfestival
rond en op de vijver van
het kasteel was een toonbeeld van creativiteit,
gezelligheid en ongedwongen verbondenheid. Een
pluim voor de talrijke
enthousiaste vrijwilligers
die met dit initiatief
Dilbeek op de culturele
kaart zetten.
Zij doen jong en oud glimlachend meedoen, hét
tegengif tegen verzuring.
Proficiat aan alle medewerkers.
We kijken al uit naar de
zomer van 2007!

Roeline Ham met zoontje Vitor en dochter Margo

Jeugdkampen
In de zomer wees de pers op het succes van de jeugdkampen dankzij de fiscale aftrekbaarheid. Wij willen er
toch op wijzen dat de Dilbeekse jeugdbewegingen ook
zonder die maatregel al jarenlang succes kennen. De vrijwillige inzet van de leiding verdient een woord van lof en
dank. En de Dilbeekse oud-leiding zette deze zomer nog
een orgelpunt met de tweede editie van Kadol: met meer
dan 400 leefden ze vijf dagen samen in de Ardennen, jong
en oud, scouts en Chiro, broederlijk samen.

Sfeerbrengers als het
Vijverfestival kan Dilbeek
gebruiken De derde editie
was alweer een voltreffer.
We kijken reeds uit naar
het vijverfestival 2007. Er
zat en zit muziek in.

85 jaar
Bouwkroniek
Kort voor de zomer was het feest in het
Draaiboomke in Itterbeek: de Bouwkroniek vierde er zijn 85ste verjaardag. Gedelegeerd bestuurder Leo Van Hoorick (rechts) verwelkomde er
o.a. Vlaams Minister van Openbare Werken Kris
Peeters (links) en Jan Margot (midden,) voorzitter van de VZW Dilbeeks Erfgoed. Achteraan
kijkt commercieel directeur Jan Van Hoorick
geamuseerd toe. Minister Kris Peeters wenste de
jarige nog ten minste 85 jaar. Hij was er graag bij
omdat het een familiebedrijf betreft dat dynamisch inspeelt op de ontwikkelingen in de sector.

WWW WWW 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.jongcdenvdilbeek.be.
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“Le nouveau
Jef est
arrivé”…

Mobiliteit
Iedereen wil mobiel zijn,
maar hoe meer we dat willen, hoe meer we ons dreigen vast te rijden. Op termijn moeten we nieuwe
evenwichten vinden tussen
privé en openbaar vervoer.
Als grote infrastructuurwerken, zoals de aanleg
van
het
Gewestelijk
Express Netwerk (GEN)
en de herinrichting van de
Ninoofsesteenweg (N8), in
de komende jaren al dan
niet gedeeltelijk gerealiseerd worden, zal dit de
mobiliteit en het dagelijkse
leven van vele Dilbekenaren beïnvloeden. Omdat de bevolking recht
heeft op correcte informatie organiseerde CD&V
Dilbeek in juni een infoavond (voor het verslag
met de presentaties van de
sprekers, zie www.jongcdenvdilbeek.be). Na deze
infoavond en de acties van
het
dorpscomité
van
Itterbeek vond een extra
gemeenteraad plaats rond
deze thematiek. We blijven
deze projecten aandachtig
opvolgen.

Jef Vanderoost, voorzitter
van JONG-CD&V Dilbeek,
is een man die bergen werk
verzet. Samen met vader
Patrick en vriend Jan Margot beklom hij eerder al de
Grossglockner (3798 m), de
Mgoun (4086 m), de Elbrus
(5642 m), de Cotopaxi
(5897 m). Nu staat dus ook
de Mont Blanc (4808 m) op
zijn palmares: op 26 juli, om
6.50 u ’s ochtends verstuurt
hij volgende sms, samen met
bijgaande foto: “We staan
boven!” Proficiat!
Jef Vanderoost op de top
van de Mont Blanc! Na
deze hoogtestage staat hij
scherp om met JONGCD&V andere hoge toppen
te scheren.

Oude tractoren
VZW Spiros organiseerde het derde treffen van “oude tractoren”, opnieuw een denderend succes: een rondrit van 20
km met 38 oude tractoren doorheen het Pajottenland, afgerond met een barbecue in Koeivijver (Itterbeek).
De voorkeur van de christen-democratische vrouwen ging
uiteraard uit naar de oranje tractor: aan het stuur
Schepen voor Landbouw Elke Zelderloo, geflankeerd door
bestuurslid Marina Evens uit Itterbeek (links) en schepen
voor Groen Rita Dedobbeleer (rechts)

Deskundigen en verantwoordelijken van de Lijn
en van de Spoorwegen
kwamen met duidelijke
uitleg op de infoavond
die zowat 200 aanwezigen wist te boeien.

Muziekacademie
De gemeenteraad had het
principe van de nieuwbouw van de muziekacademie al goedgekeurd in
april 2000. Zes jaar later,
op 27 juni 2007 besliste de
gemeenteraad op voorstel
van schepen voor onderwijs Georges De Vliegher
om de grond (naast
Westrand) te verwerven en
vijf kandidaat-ontwerpers
te selecteren via de procedure ‘open oproep’ van de
Vlaamse
Bouwmeester.
Georges is opgelucht:
“Eindelijk komt er schot
in de zaak. Nog dit jaar
kan de geselecteerde ontwerper aan de slag. In
2007 zouden de werken
kunnen worden aanbesteed en in de loop van
2009 zal Dilbeek haar
nieuwe muziekacademie
kunnen openen.”

Kalender

Kalender

Kalender

Zaterdag 23 september vanaf 18.00u en zondag 24 september van 11.30u tot 16.00: eetfestijn van CD&V-Schepdaal in
het Gildenhuis op de Markt.
Op zondag 1 oktober vanaf 11 uur 30 in zaal Collegium, Brusselstraat 259, Groot-Bijgaarden: eetfestijn van CD&V
Bijgaarden & Kapelle.
Van harte welkom!

Adoptiedorpen Roemenië

Ben Weyts, kabinetchef van minister Geert Bourgeois
hoopt dat Dilbeek de verbroedering met het Roemeense
Cehu Silvanei verder zal uitbouwen. Naast hem schepen
Georges De Vliegher die zelf de vrijwilligers dankte voor
15 jaren inzet en opmerkte dat deze samenwerking meer
aandacht verdient van het gemeentebestuur, dat vaker
bezig is met verder afgelegen jumelages.

Tijdens de feestweek verbleven de Roemeense kinderen bij
Dilbeekse gastgezinnen. Bernadette Van Coillie, Sterre
Janssens (JONG-CD&V), Ivo Peeters en Jef De Ridder
moesten het hun gasten geen twee keer vragen om te poseren. De schepenen De Vliegher, Zelderloo en Dedobbeleer
mochten ook op de foto.
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