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DILBEEK

D!RECT
De kansen zijn er
Met het nieuwe gemeentedecreet in de hand, wil
onze fractie de werking van
onze gemeente waar mogelijk verbeteren.
Zo kreeg de gemeenteraad
in september, onder impuls
van onze fractie, een nieuw
huishoudelijk reglement.
Er komen commissies waar
we de gemeenteraad grondiger kunnen voorbereiden
en ook de burger kan via
de website alle beslissingen
nauwgezet opvolgen.
Er komt een intern controlesysteem voor de administratie: een beter beheer
van alle gemeentelijke processen komt de efficiëntie
alleen maar ten goede.
Door een systeem van
klachtenbehandeling kunnen we van een klacht een
kans maken, het contact
met onze ‘klanten’ verbeteren en zwakke plekken in
de gemeentelijke machine
ontdekken en verbeteren.
Ook in het beleid moet het
verschil duidelijk worden
dankzij een meerjarenplanning met gestructureerde,
gedetailleerde en realistische (ook financieel) beleidsplannen. Het wordt
de wettelijke leidraad voor
het beleid, waarbij men al
wat men plant ook effectief
moet uitvoeren, daar waar
men in het verleden soms
beloofde en plande maar
vaak niet tot uitvoeren
kwam.
Onze fractie ziet het gemeentedecreet dan ook
als een kans om van onze
gemeente een moderne,
efficiënte, open en klantvriendelijke organisatie te
maken.
Jef Vanderoost
fractiesecretaris
CD&V/N-VA/DNA!

Jef Vanderoost,
hier op onze karteldag
naast schepen Georges
De Vliegher en volksvertegenwoordiger Michel
Doomst.

Geld voor veilige fietsroutes
■ Voortaan kunnen burgers
voorstellen op de agenda van
de gemeenteraad plaatsen,
voor zover 1% van de plus16-jarigen dit ondertekent.
Dilbeekse wakkere burgers
speelden hier op in.
De werkgroep verkeer van
de scholen diende in oktober
namens 1149 inwoners het
volgende voorstel in:
“In het meerjarenbeleidsplan 2007-2012 worden voldoende financiële middelen
vastgelegd om bij voorrang
de verkeersonveilige schoolroutes aan te pakken alsook
om de verbeterpunten die
werden voorgesteld door de
Dilbeekse scholen daadwerkelijk en prioritair aan te
pakken. Jaarlijks wordt aan

De massale fietsactie op 19 september met 150 leerlingen van RC via de Baron de Vironlaan toondeaan dat er nog werk is. De werkgroep verkeer vraagt geen bijkomende dure
studies maar wil dat Dilbeek echt werk maakt van verkeersveiligheid, met zowel infrastructurele ingrepen (bvb. verkeersveilige fietspaden) als sensibilisering verkeersdiscipline.
de gemeenteraad de vooruitgang gerapporteerd.”
In september had schepen
voor onderwijs Georges De
Vliegher de schoolgaande

jeugd (en hun ouders) aangespoord tot meer verplaatsingen per fiets. Een van de middelen is de schoolroutekaart,
die veilige fietsroutes naar
school aanduidt. De werk-

groep verkeer juichte dit initiatief toe, maar vindt dat er
meer veilige routes moeten
komen. De gemeenteraad
keurde het voorstel unaniem
goed.

Democratie?
Of eigen belang eerst?
Waarom niet zoals in
andere gemeenten bordjes
aanbrengen aan onze voetwegen? Zij kunnen, mits
onderhoud, een toeristische
meerwaarde bieden.

Een privé-eigenaar vraagt de
gedeeltelijke verplaatsing van
voetweg 99 en de afschaffing
van voetweg 102. Zowat alle
gemeentelijke diensten en de
politie adviseren ongunstig,
alsook drie adviesraden, er
kwamen 50 bezwaarschriften, 5 petities met 1162
handtekeningen. In eender

welke andere gemeente haalt
zo een aanvraag de gemeenteraad niet. Wel in Dilbeek
dus, waar de VLD de zaak
doordrukt, tegen alles en
iedereen in. Onze coalitiepartner wist dat onze fractie dit nooit zou goedkeuren
en vond steun bij Union des
Francophones en Vlaams

Wij vinden dat voetwegen zoveel mogelijk moeten bewaard worden, zodat men er rustig kan wandelen. Dat mag
niet wijken voor privé-belangen.
Belang (onth.). Namens de
CD&V/N-VA/DNA!-fractie
betreurde Jan Margot deze
beslissing, waarover de pro-

Afvalbeleid
ver het afval –dat jaarlijks
aan Dilbeek 2,3 miljoen
euro kost- heeft iedereen zo
zijn gedacht. Een afvalbeleid
moet de individuele wensen
verzoenen met de objectieve
doelstellingen. Schepen voor
afval Georges De Vliegher
werkte een beleidsplan uit
dat gunstig werd onthaald
door de nieuwe Milieuraad,
die “aangenaam verrast was
door het duidelijke en heldere overzicht” (cfr. verslag).
Enkele kernpunten uit het
beleidsplan:
- behoud van het huidige sy-

steem van huisvuilophaling
(met betere zakken);
- er komt een volledig ingericht recyclagepark, waar
men met alles terecht kan;
- de zes ophaalbeurten voor
grof vuil blijven behouden,
waarvan vijf tegen betaling
(bij voorkeur per gewicht),
met behoud (+verbetering)
van het systeem via oproep;
- eventuele ophaling van
groenafval bij minder mobiele mensen wordt onderzocht;
- in bepaalde wijken experimenteren met ondergrondse

containers.
“Met het oog op de reinheid van de straten pleit ik
ook voor centralisatie van
de diensten,” aldus schepen
voor afval Georges De Vliegher. Met hem wordt het Dilbeekse afvalbeleid opnieuw
aangepakt met visie en daadkracht.

vincie zich nu nog moet uitspreken.
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Westrand +
Geen speeltijd ,
muziekacademie
wel hard werken!
■ Met de gedrevenheid hem eigen beet Schepen voor onderwijs Georges De Vliegher zich de laatste jaren vast in het dossier van de muziekacademie. Een van de hinderpalen is nu
weggewerkt.
De gemeenteraad keurde op
16 oktober de aankoop goed
van de BLOSO-gronden
aan Westrand, voor in totaal 1.210.000 euro (waarvan 187.000 euro voor de
grond naast Westrand, waar
de nieuwe muziekacademie
komt). Meteen wordt ook
de grond van Westrand zelf
definitief eigendom van de
gemeente. Zo verkrijgt de
gemeente - bijna 40 jaar na
de eerstesteenlegging van
het Ontmoetingscentrum -

dus ook de gronden, tegen
een prijs die veel gunstiger
is dan die destijds zou zijn
geweest. Bovendien kon de
gemeenschap er al die jaren gebruik van maken. Een
mooi samenspel tussen de
“vroede vaderen van toen
en die van vandaag”, zo verwoordde fractievoorzitter
Jan Margot het tijdens de
gemeenteraad. Dat als reactie tegen al wie nog twijfelt
aan deze goede beleidsdaad
van deze coalitie.

■ Jan De Craen, wijlen Jozef De Ridder en Georges De Vliegher hebben alvast 1 ding gemeen:
alle drie hebben hun beste beentje voorgezet als schepen voor onderwijs en de ene zette naadloos het werk van de andere voort.

“De gemeente deed een extra inspanning (38.000 euro) voor informatica. Wij halen zo de norm van 1 pc per 10 leerlingen. In
elke computerklas zijn er nu 16 laptops en 1 vaste pc, of max. 2
leerlingen per scherm,” aldus een fiere Georges De Vliegher

Na de nieuwbouw van De
Klimop was het de beurt aan
’t Keperke en dit schooljaar
werd de nieuwbouw van de
Kriebel in gebruik genomen.
In 2009 krijgt de Kriebel
nog een derde fase (kost 1,5
miljoen euro) met o.m. turnzaal, eetzaal, kleedkamers,
toiletten en douches.
Schepen De Vliegher heeft

ook goed nieuws voor De
Klimop: “Nog dit jaar gunnen we de werken (kost
bijna 0,5 miljoen euro) voor
een bijkomende overkapping op de speelplaats, de
vernieuwing van de toiletten en de aanleg van een
nieuwe speelplaats achter de
turnzaal. De grond achter
De Klimop is aangekocht.
Daarop komt in 2008 een

fietsenberging en het bos zal
dienen voor pedagogische
activiteiten.”
Volgend jaar pakt de schepen voor onderwijs de uitbreiding van Jongslag aan,
samen met directie, leerkrachten, schoolraad en oudervereniging.

Solle-slim
Met trompetten (raadslid Margot en voorzitter Peeters)
en met de glimlach (Achiel Diegenant, Rita De Dobbeleer,
Georges De Vliegher, Erik De Schrijver, Elke Zelderloo) vestigde CD&V in april 2002 met de “VIJF VOOR TWAALFactie” de aandacht op het dossier van de muziekacademie.
Vandaag, 5 jaar later zijn de gronden verworven en staat
niets de nieuwbouw nog in de weg.

De Ampersands (want ‘Tsjeven’ mocht niet meer van de
organisatoren…) deden het
behoorlijk op de zesde Solleslimquiz van de Bodegemse
KWB-Landelijke Gilde: ze
werden 6de op 29 ploegen.

Kalender
Zaterdag 19 januari vanaf 17.30 uur en zondag 20 januari
van 11.30u tot 16.00: eetfestijn van CD&V Dilbeek-Itterbeek in de ‘Biekorf’ (Parochiecentrum), Roelandsveldstraat
42 te Dilbeek. Van harte welkom!

Jan Margot, Jef Vanderoost, Elke Zelderloo en Bernadette Groenweghe-Van Coillie hielden goed stand in Bodegem: ze werden zesde op de zesde Solle-Slimquiz Jan Margot, Jef
Vanderoost, Elke Zelderloo en Bernadette Groenweghe-Van Coillie hielden goed stand in
Bodegem: ze werden zesde op de zesde Solle-Slimquiz

CDE vloog weer uit

In de zomer bezochten de Dilbeekse Christendemocraten voor Europa de 15de Wing in Melsbroek

In de herfst trok CDE naar Berlijn (hier in
Potsdam). Naast een puik voorbereid toeristisch
programma konden de deelnemers ruim van
gedachten wisselen over het gemeentebeleid met
de raadsleden Stijn Quaghebeur, Reindert De
Schrijver en Jan Margot

WWW
CD&V Dilbeek 24 u op 24 bereikbaar 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

Ook in Berlijn werden de 31 CDE-reizigers
ontvangen op de ambassade. Op de foto: Frank
Steenput en voorzitter Jan Margot naast ambassadeur Marc Geleyn. Het werd een boeiend
onderhoud waar we zicht kregen op de rol van
ambassades in deze tijd. Daarbij kwam uiteraard
de Europese actualiteit aan bod.
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