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Eerste windmolen in Dilbeek
Het schepencollege adviseerde gunstig, en als de provincie geen bezwaren
heeft, dan staat binnenkort in Sint-Ulriks-Kapelle de eerste Dilbeekse
windturbine.

Guy en Joske Meert zorgden onder
impuls van hun zonen voor deze
primeur. Schepen voor energie Jef
Vanderoost: “De dienst ruimtelijke
ordening had veel werk om deze aanvraag te verwerken. Bij zo een private
windturbine komen veel formaliteiten
kijken, ook al zal die maar 15 m hoog
zijn. We adviseerden gunstig omdat er
geen visuele of geluidshinder is voor
de omwonenden.”
In de zomer bezochten fractievoorzitter Jan Margot en Schepen voor energie Jef Vanderoost het windmolenpark
op de Thorntonbank in de Noordzee.
Straks kunnen ze dus ook de eerste
windmolen in Dilbeek bezoeken.

Georges
geeft fakkel door
Begin 2011 neemt Schepen Georges
De Vliegher ontslag als schepen,
zoals afgesproken bij het begin van
deze bestuusperiode. Hij blijft wel
gemeenteraadslid.
Zijn bevoegdheid inzake afval gaat
Willy Segers (N-VA) die terugkeert
als schepen. Zoals afgesproken neemt
hij de bevoegdheden cultuur en toerisme en Vlaamse aangelegenheden over
van eerste schepen Jef Vanderoost.
Jef blijft bevoegd voor patrimonium,
KMO, landbouw, energie en Europese
zaken en krijgt er de bevoegdheden
onderwijs, arbeid en tewerkstelling
bij.

De tijd vliegt!
De dagen, weken, maanden, jaren
vliegen… Het jaar 2000 ligt nog vers
in het geheugen en alweer mogen we
een nieuw decennium inzetten. Elke
dag een geschenk, een kans om beter
te doen. In ons gezin, op school, op
het werk… en in de politiek! CD&V
wil er blijven aan werken: van Dilbeek
een fijne gemeente maken. Samen met
de kartelpartners, de coalitiepartner
en ook met de oppositie. Wij rekenen
op uw vertrouwen en steun en wensen
u en de uwen een vredige kersttijd en
een gelukkig 2011.

Open Bedrijvendag groot succes
Dit jaar nam Dilbeek voor het eerst
deel aan Open Bedrijvendag. “Dankzij
de steun van de gemeente, werden
onze bedrijven extra in de kijker
gezet”, zegt schepen voor KMO Jef
Vanderoost, die het initiatief nam.
Het werd een heel succesvolle editie.
“Bij bakkerij Stijnen en Brouwerij

Timmermans was er een ware volkstoeloop met 2800 en 1800 bezoekers”,
aldus Jef, “maar ook bedrijven waar
minder te proeven was, kregen tussen de 500 en 700 bezoekers over de
vloer”. Zo kon men ook een kijkje
gaan nemen achter de schermen van
Megavolt, Kempeneer, Dataprint,

Windsolar, Royer, BT Transport,
Intercarro en Laperre. “Zeker voor
herhaling vatbaar, en waarom niet ook
met de eigen diensten deelnemen?
Dan kunnen onze inwoners ook eens
zien hoe hun gemeente en OCMW
draait’, besluit Jef.

Dilbeek “piloot” voor BBC

Erfgoed

In 2011 schakelen al 20 steden en gemeenten als pionier over op de nieuwe
beleids- en beheerscyclus (BBC), een systeem dat voor andere gemeenten
pas geldt in 2014. Dilbeek is er één van. BBC is een gevolg van het nieuwe
gemeente- en OCMW-decreet en bepaalt de regels voor gemeentebesturen
voor meerjarenplan, budget, jaarrekening en boekhouding. Het wordt een hele
opgave om het budget 2011 in deze nieuwe vorm op te maken: er is nieuwe
terminologie en er zijn nieuwe werkwijzen. Zo kan men voor de uitvoering van
investeringen niet langer werken met prognoses: alles wat men in het budget
inschrijft moet ook financieel haalbaar zijn. Besturen moeten dus eerlijker budgetteren en ook de vooruitgang van dossiers meten. Wij kunnen dat alleen maar
aanmoedigen!

In Dilbeek hebben we de gemeentelijke vzw Dilbeeks Erfgoed. Onlangs
keurde de Vlaamse Regering – ondanks besparingen – de “Erfgoedconvenant Pajottenland” goed. Deze
erfgoedcel zal dus spoedig van start
kunnen gaan. Het is ook een vzw, met
zetel te Dilbeek. Jef Vanderoost is
secretaris en Elke Zelderloo is penningmeester. Meer info: https://sites.
google.com/site/erfgoedconvenantregiopz/

Kalender

Zaterdag 22 januari vanaf 17.30 uur en zondag 23 januari van 11.30u
tot 16.00: eetfestijn van CD&V Dilbeek-Itterbeek, in het Verloren
Hofke (zaal Treeske, naast kerk en Dilkom),
in de Sint-Theresialaan te Dilbeek. Van harte welkom!

Jaarmarkten
Schepdaal feestte weer volop,
met een gezellige drukte rond oude ambachten.
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De 63ste jaarmarkt Dilbeek was weer een voltreffer. Proficiat aan Oosthoek
en het jaarmarktcomité! (vooraan in het midden Jaarmarktvoorzitter
Omer Langhendries, rechts schepen voor landbouw Jef Vanderoost)
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In de kijker:

Georges De Vliegher
Georges De Vliegher (60), al 22
jaar mandataris waarvan 6 jaar
OCMW-voorzitter en 10 jaar schepen voor onderwijs, is de zevende
mandataris die we in deze nieuwe
rubriek voorstellen.
Georges De Vliegher pakt elk politiek
dossier met eenzelfde grondigheid
aan.
Dat was zo toen hij OCMW-voorzitter
was. Denk maar aan de nieuwbouw
van het administratief centrum, het
dagopvangcentrum, de uitbreiding
van de cafetaria, de oprichting van de
Welzijnskoepel en het CAW Delta
West-Brabant en Dender. De meerjarenplanning die hij voor het OCMW
uitwerkte is nog altijd een leidraad.
Als schepen van financiën (2000 tot
2006) stond hij voor een evenwichtig
financieel beheer. De voorbije 4 jaar
stroomlijnde hij het afvalbeleid, en
trok aan de kar voor het nieuwe containerpark.
En gedurende 10 jaar stippelde hij als
schepen voor onderwijs een driesporenbeleid uit: “Ik wilde drie pijlers
voor ons onderwijs: goede pedagogische omkadering, moderne infrastructuur met hedendaagse middelen en
communicatie en overleg met directies
en personeel. We hebben samen een
hele weg afgelegd, maar het werk is
niet af. Dit jaar lopen 912 kinderen
school in onze gemeentelijke scholen,
waarvan 51 kleuters in de pas geopen-

Heemkring Bodeghave organiseerde eind oktober een tentoonstelling over 100 jaar lager onderwijs in
Bodegem, met een mooi boekje erbij: ‘Een bank vooruit’. Schepen voor onderwijs Georges De Vlieger
feliciteerde school en de heemkring. Voorzitter Piet Verhasselt en de zusters zagen dat het goed
was…

de nieuwe school aan de Bettendries.”
De voorbije 16 jaar waren er veel
realisaties: de nieuwbouw van ‘t
Keperke (Itterbeek) en De Kriebel
(Sint-Ulriks-Kapelle); de leraarszaal,
speelplaats en sanitair van de Klimop
(Schepdaal). Voor Jongslag (Dilbeek)
is een uitbreidingsdossier ingediend,
en de plannen voor de bouw van de
nieuwe kleuterschool (Itterbeek) zijn
concreet. Last but not least kon in
december eindelijk de bouw van de
muziekacademie starten.
De voorbije tien jaar heeft het gemeentebestuur veel in het onderwijs
geïnvesteerd. Dit wordt door directies,

leerkrachten en ouders sterk gewaardeerd. De komende jaren staat er nog
heel wat te gebeuren.
“Ik kijk in ieder geval met een goed
gevoel terug op de voorbije jaren,”
aldus een tevreden Georges, “Nu geef
ik de fakkel door aan Jef Vanderoost.
Ik ben er zeker van dat het onderwijs
bij hem in goede handen is.”
Georges zal nu meer tijd hebben om
samen met Monique te genieten van
cultuur en vrije tijd.
Maar hij blijft wel gemeenteraadslid,
en zijn dossierkennis en inzet kennende zal vriend en vijand (?) dit
waarderen.

Leningen voor energiebesparing
Voortaan kunnen de meest behoeftigen bij het FRGE (Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost)
terecht voor steun bij structurele
energiebesparende maatregelen in hun
woning. “De nieuwe vzw Opbouwwerk Energie zal goedkope leningen
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verstrekken”, zegt schepen voor
energie Jef Vanderoost. Deze vzw is
gegroeid uit het ‘Regionaal woonbeleid Noord-West Brabant’, waar
schepen voor wonen Rita Dedobbeleer
mee een klantgerichte dienstverlening uitbouwt, met onder meer hulp

van woonconsulenten. “Als iemand
een lening krijgt, zal men die extra
begeleiden. De terugbetaling gebeurt
op basis van wat men uitspaart op de
energiefactuur”, aldus Rita.
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‘t Was weer druk…

Op de Run & Bike in Bodegem zetten schepen
Jef Vanderoost en raadslid Jan Margot hun beste
beentje voor.
Schepen Rita Dedobbeleer deed op 14 oktober
actief mee aan de sportnamiddag BOEBS
(Blijf Op Eigen Benen Staan), een initiatief van
seniorenraad, opbouwwerk Haviland, dagcentrum Bruegheldal en gemeente, met de Parnas
Hogeschool en de Savio- kleuterschool.

Alice Toen is de vijfde ereburger van Dilbeek.
Schepen voor cultuur Jef Vanderoost sprak op
18 oktober de laudatio uit.

Schepen voor Groen Rita Dedobbeleer met burgemeester en Dilbeekse Tuinbouwvereniging op
de prijsuitreiking van de bebloemingswedstrijd.

Schepen voor Cultuur Jef Vanderoost aan het
woord tijdens de Open Monumentendag aan
Kasteel Nieuwermolen. Daar luistert zelfs de
hond naar (zie raam).
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Schepen voor cultuur Jef Vanderoost opende op
16 oktober de Tentoonstelling Creatief Andersvaliden Atelier.

Bij de opening van de vijfde seniorenweek stelde
schepen voor senioren Rita Dedobbeleer de
eerste seniorengids voor, een realisatie van de
seniorenraad en de diensten van gemeente en
OCMW.

De “West-Vlamingen Dilbeek” ontvingen voor
hun 55-jarig bestaan een schotel uit handen van
raadslid Jan Margot en burgemeester Platteau,
beiden met West-Vlaamse roots.

Provinciaal gedeputeerde Elke Zelderloo was
aanwezig op de voorstelling van de VlaamsBrabantse carnavalactiviteiten voor 2011. Ze was
in prinselijk gezelschap.
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