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Ereschepen
Op 3 maart sprak Mieke Van
Hecke, directeur-generaal VSKO
het CD&V-partijbestuur toe over
de onderwijsactualiteit.
Het was ook de aanleiding voor
een terugblik op 10 jaar onderwijs
in Dilbeek. Zolang was Georges
De Vliegher schepen voor onderwijs en kon hij het werk van zijn
voorgangers Jan De Craen en Jef
De Ridder voortzetten. Hij gaf de
fakkel intussen door aan Jef Vanderoost. Dilbeek mag fier zijn op
zijn gemeentelijk onderwijs: degelijke infrastructuur, goede samenwerking tussen onderwijsdienst,
directies en personeel…
Directeurgeneraal Mieke
Van Hecke aan
het woord, naast
Georges De Vliegher en Jef Vanderoost, vorig en
huidig schepen voor onderwijs.
Als attentie
voor 10 jaar
inzet als schepen ontving Georges De Vliegher
een kunstwerk van
Bert De Keyser (rechts). Ook op de
foto: Bernadette Van Coillie, Elke
Zelderloo, Jef Vanderoost, Rita
Dedobbeleer.
De gemeenteraad droeg
Georges De
Vliegher unaniem
voor als ereschepen. Erevoorzitter
Marcel Leuwers glundert.

In de kijker:

Bernadette Van Coillie
Bernadette Van Coillie (56) is sinds 1995 een sociaal bewogen raadslid van het OCMW. In Breugheldal kent ze niet
alleen alle dossiers, ze is ook goed gekend (en graag gezien)
door alle gasten en medewerkers.
Als voorzitter van de Welzijnskoepel West Brabant (vereniging van 17
OCMW’s) behartigt ze in de Vereniging van Vlaamse Gemeenten en Steden de
belangen van onze regio.
Ze is bestuurder in meerdere vzw’s: zwembad Dilkom,’t Bijgaardje,Centrum
Algemeen Welzijn Delta, werkgoep Roemenie. Ze is al 24 jaar vrijwilliger bij
Kind en Gezin en medewerker van Dilbeek Atletiek Club. Ze leerde veel bij als
groepsleidster van de scouts van Paloke, in de sociale raad en als voorzitter van
de oudervereniging van Regina Caeli.
Een bezige bij, en zelf ook sportief actief in tennisclub Roelandsveld.
Maar bovenal is ze moeder van Nele, Hilde en Willem en sinds kort ook oma
van Remi en Hanne en ze staat haar man Leo Groenweghe bij in zijn drukke
dokterspraktijk,. Bernadette heeft als slagzin: “DOEN!” En dat doet ze, en
altijd met de glimlach.

Renovatie kasteelhoeve

Voortaan zijn de gemeentelijke diensten ingedeeld in 7 sectoren, een

grote stap in de modernisering van
de personeelsstructuur, met als doel

Energie besparen: een topprioriteit
Onder impuls van schepen voor patrimonium Jef Vanderoost is energie
besparen een topprioriteit in het meerjarenplan. Dat blijkt volop: renovatie van gemeentehuis en Westrand, nieuwe stookplaats voor Westrand…
Voor het eerst is er een apart budget voor energiebesparende investeringen: €330.440 voor de volgende 3 jaren. Schepen Jef: “Zo krijgen de oude
schoollokalen in Sint-Martens-Bodegem een energiescan en energiebesparende renovatie, we maken werk van fotovoltaïsche cellen op de gemeentelijke daken. Ook privépersonen kunnen energie besparen, soms door kleine
inspanningen. De gemeente zorgt via 3Wplus voor goedkope leningen voor
energiebesparende maatregelen thuis.”
Meer info op www.3wplus.be/frge of bij de schepenen voor energie (Jef Vanderoost) of
wonen (Rita Dedobbeleer).

een meer efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening.
Dit viel mooi samen
met de verhuis naar de
gerenoveerde Kasteelhoeve (fase 2): onthaal,
ICT, GIS en cultuur en
toerisme vonden onderdak in
het poortgebouw. De maalderij
is de nieuwe thuis voor ruimtelijke ordening, milieu en de dienst
gebouwen. Ook de parking kreeg
een beurt en het binnenplein wordt
zeker een populaire picknickplaats
in de zomer! Nog dit jaar start de
studie voor renovatie (fase 3) van
woonhuis, koetshuis en loods.

Opening
recyclagepark

Op 10 december mocht schepen
voor Afvalvoorkoming Georges De
Vliegher het vernieuwde recyclagepark in Groot-Bijgaarden openen.
Het klantvriendelijke systeem is een
primeur voor ons land. De bezoekers hoeven niet langer met hun
afval de trappen op en de files aan
de ingang behoren tot het verleden.

Eerste windmolen in Dilbeek
Het had heel wat voeten in de aarde.
Stedenbouwkundigen vreesden voor
visuele hinder, maar gezien de ligging bij een hoogspanningslijn, hield
dit bezwaar weinig steek. Na een
positief advies van het schepencollege en een beroepsprocedure bij de
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deputatie kreeg Guy Meert dan toch
de vergunning om zijn kleinschalige
windturbine neer te poten in SintUlriks-Kapelle. Schepen voor energie Jef Vanderoost kwam de kleine
molen bewonderen.

Grond voor kleuterschool ’t Keperke
Het gemeentebestuur en de kerkfabriek Sint-Ambrosius ondertekenden in maart de verkoopsakte
voor een perceel aan de Keperenbergstraat, dat aansluit bij de lagere
school ’t Keperke.. De studieopdracht kan nu starten voor de
nieuwbouw van een nieuwe kleuterschool. Die zal plaats bieden aan alle
kleuters en een paar extra klassen
voor de lagere school, die vandaag
in containerklassen gehuisvest zijn.

Zakwoordenboekje

Bernadette, Elke en Leen bij de voorstelling van het zakwoordenboekje

Dankzij het zakwoordenboekje kunnen anderstalige
ouders vlotter communiceren met diensten uit de
welzijns- en gezondheidssector. Een initiatief van de
provincie Vlaams-Brabant
en Kind & Gezin.
Bernadette Van Coillie, vrijwilligster
bij het consultatiebureau van Kind
& Gezin: “Wij krijgen hier ouders
over de vloer die geen Nederlands,
gebrekkig Engels of amper Frans
spreken. Wij moeten ons dan met
handen en voeten verstaanbaar
maken.”
Elke Zelderloo, gedeputeerde van
Vlaams karakter: “Het zakwoordenboekje biedt een oplossing. Het
is handig en compact en biedt een
aanzet tot nadere kennismaking met
het Nederlands. Meertaligheid is de

basis voor integratie en een troef
voor tewerkstelling”.
Leen Dubois, woordvoerster van
Kind & Gezin. “Taal is essentieel
voor jonge kinderen. Kind & Gezin
werkt actief rond taalstimulering,
want taal legt een brug. Nederlands
is een belangrijk element van burgerschap.”
Het boekje past in het beleid
Vlaams karakter van de provincie
dat erop gericht is anderstaligen
aan te sporen om het Nederlands
te leren en te gebruiken. Het is te
krijgen bij de consultatiebureaus
van Kind & Gezin, het Huis van het
Nederlands, vzw de Rand en de cel
Vlaams karakter van de provincie.
Meer info: www.vlaamsbrabant.be/
vlaamskarakter of www.kindengezin.be
of www.infonl.be

Geboorteboomgaard
Vorig jaar werden in Dilbeek 380
kinderen geboren, daarvan waren er
op zaterdag 19 maart 130 aanwezig
bij het planten van 12 hoogstammige streekeigen fruitbomen (3 appelbomen, 3 perelaars, 3 pruimelaars en
3 kerselaars) in de geboorteboomgaard in de Broekvallei (kruispunt
Broekstraat en Vergelslaan). Hier
werkt de gemeente mee aan de biodiversiteitcampagne “Je hebt meer
buren dan je denkt”, een provinciale
actie om de achteruitgang van lokale
biodiversiteit te stoppen.

Schepen voor Groen Rita Dedobbeleer: “Ik
ben fier op mijn mannen van de groendienst.”

Bij aanplanting van de geboorteboomgaard mochten schepenen Jef Vanderoost
en Rita Dedobbeleer ook een aantal namen voorlezen, o.m. die van Jef’s petekind
en van Rita’s kleinkindjes.
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‘t Was weer druk…

Schepen Georges De Vliegher, bij de
onthulling in december van de gedenkplaat voor de nieuwe muziekacademie,
een mooi slotakkoord voor zijn tienjarig
mandaat als schepen voor onderwijs.

Schepen voor Patrimonium Jef Vanderoost, gedeputeerde voor jeugd Elke
Zelderloo en schepen voor Jeugd Lies
Vereecke bij de eerste spadesteek van
de nieuwe chirolokalen in Sint-MartensBodegem. Als alles goed gaat, kan chiro
Bodegem eind dit jaar haar nieuwe lokalen betrekken!

Schepen Rita Dedobbeleer feliciteerde
op 8 maart in Dilhome de oudste inwoner
van Dilbeek, de 105-jarige Maria Joanna
Deneyer

OCMW-raadslid Bernadette van Coillie
vierde op 10 februari met het OCMW de
100-jarige Elodia de Sloovere, door de
bewoners van Bruegeldal beter gekend als
Lolo

Het gemeentebestuur dankte Bob Gevers
en Louis De Laat, jarenlang voorzitter en
secretaris van vzw sporthal Ten Gaerde in
Groot-Bijgaarden

Het gemeentebestuur huldigde Karel en
Linda Moens-Ruymaekers, meer dan 30
jaar vrijwilliger bij de Dilbeekse Zwemvereniging. Zij leerden hun volk zwemmen.

Schepen Jef Vanderoost aan het woord
bij bij 40 jaar kunstatelier Jacky Duyck.
Rechts, naast Brigiet, de “jongste” ereburger, Alice Toen.

Kalender
Vrijdag 16 en zaterdag 17 september telkens van
17.00u tot 22u eetfestijn (koud en warm buffet) van
CD&V Dilbeek in ’t Saviocentrum. Van harte welkom!
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President van Europa Herman Van Rompuy (midden) was aanwezig op het eetfeest
van de vzw De Poel. Hij poseerde graag met enkele Dilbeekse CD&V-bestuursleden:
ereschepen Georges Devliegher, penningmeester Marina Evens, voorzitter Ivo Peeters,
schepen Rita Dedobbeleer, OCMW-raadslid Erik De Schrijver en eerste schepen Jef
Vanderoost.

