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DILBEEK

D!RECT
Onze ploeg (14 mannen en vrouwen)
Vier schepenen
Elke Zelderloo sneed als
schepen voor Europa op 9
mei samen met Europarlementslid Marianne Thyssen
de taart aan.
Elke is volop aan de slag om
de nieuwe bevoegdheid patrimonium vorm te geven.
Zo werkt ze onder meer aan
de dossiers van de chirolokalen in Bodegem en de gemeenschapslokalen van SintGetrudis-Pede.

Rita Dedobbeleer (CD&V)
Rita.dedobbeleer@dilbeek.be
Sociale Zaken, Senioren, Gelijke Kansen, Huisvesting en
Woonbeleid, Groenbeleid

Elke Zelderloo (CD&V)
Elke.zelderloo@dilbeek.be

1ste schepen, Patrimonium, Lokale Economie, Landbouw,
Energie en Europese Zaken.
Georges De Vliegher
(CD&V)

Georges wordt alom gerespecteerd omwille van zijn
enorme dossierkennis. Hij
zet zich onder meer hard in
voor de muziekacademie. De
gemeenteraad had het principe van de nieuwbouw al
goedgekeurd in april 2000.
Zes jaar later besliste de gemeenteraad op voorstel van
Georges om de grond (naast
Westrand) te verwerven. On-

De tijd vliegt...
De nationale verkiezingen liggen nog vers in h
het geheugen.
h
Onze eerste schepen Elke Zelderloo behaalde eens te meer
een schitterend resultaat: zij
kreeg –op de plaats van tweede opvolger- het vertrouwen
van 10.151 kiezers!
Maar in deze eerste ‘Kartelkrant’ hebben we het vooral
over de gemeentepolitiek. Wij
zijn het aan u (en onszelf) verplicht om even terug te blikken,
met het oog op wat komen
gaat, nu het nieuwe werkjaar
alweer is gestart. We hielden
trouwens op 1 september een
‘karteldag’ in Gooik, waarover verslag op onze websites.
Een jaar geleden boden in totaal 154 kandidaten zich aan
de Dilbeekse kiezer aan, met
de bereidheid zich zes jaar in

zetten voor Dilbeek. De 33
te zet
kandidaten van de gemeenkandi
schappelijke CD&V/N-VA/
schap
DNA! lijst kregen een behoorlijke respons. Dit leverde voor
14 van hen een mandaat op: 6
vrouwen en 8 mannen. Hiervan zetelen 10 sinds begin dit
jaar in de gemeenteraad, 4 in
het OCMW. In deze ‘Kartelkrant’ stellen wij u graag onze
ploeg voor.
De andere kandidaten en bestuursleden omringen onze
mandatarissen en zijn actief
in fractie, werkgroepen, commissies, vzw's en andere raden... Allen hebben één ding
gemeen: ze willen zich inzetten voor Dilbeek. De samenwerking tussen de groepen
verloopt zeer vlot en werkt als
een krachtige hefboom. Een
gezamenlijke fractiewerking
staat een eigen werking niet in
de weg: elk bewaart zijn iden-

was met senioren, zieken of
andersvaliden trof je haar in
Dilbeek ergens aan, vaak samen met eerste schepen Elke
Zelderloo, zoals ook op bijgaande foto.

Willy Segers (N-VA)
Willy.segers@dilbeek.be
www.willy-segers.org

Georges.de.vliegher@dilbeek.be

Onderwijs, Intercommunales, Nieuwe Media &
der leiding
van de Vlaamse
e-Loket,
Afvalvoorkoming,
Bouwmeester werden na een
Ontwikkelingssamenwer‘open oproep’ uit 183 inzenking
dingen 5 kandidaat-ontwerpers geselecteerd, die elk hun
ontwerp mochten verdedigen in augustus. In september maakt het bestuur zijn
keuze. Georges is opgelucht:
“Eindelijk komt er schot in
de zaak. Zodra het bouwdossier af is, kunnen we de werken aanbesteden en als alles
vlot verloopt zal Dilbeek in
2009 haar nieuwe muziekacademie kunnen openen!”.
Klinkt u dat ook als muziek
in de oren?

Rita is bij uitstek onze schepen ‘midden de mensen’ en
voelt zich dan ook thuis in
haar nieuwe bevoegdheden
sociale zaken en senioren. Als
ze niet op mei- of lentereis

Jeugd, Cultuur, Toerisme en Vlaamse Zaken

Het was voor Willy even
wennen, als nieuwkomer in
het college. “Dat is zo”, beaamt hij, “maar met de hulp
van de collega’s, viel het snel
in de plooi.” Het stond trouwens niet stil in Willy’s sectoren. Het uitleensysteem in de
bibliotheek werd klantvriendelijker; inspraak voor Cultuur- en Jeugdbeleidsplan;
vernieuwing van Cultuur-

titeit: CD&V en N-VA blijven
aparte partijen, DNA! een vernieuwende beweging.
De coalitie draait beter dan
de vorige periode. Hopelijk is
dit een ‘blijver’. We realiseren
meer door constructief samen
te werken en ieders mening te
respecteren. De mix van ervaring en verjonging werkt en
het nieuwe gemeentedecreet
herwaardeert het werk van de
raadsleden.
We staan wel te trappelen om
ons programma te realiseren.
We hebben begrip voor de inloopperiode die de eerste jaarhelft kenmerkte. Dat is eigen
aan een nieuwe coalitie. Maar
nu mag het serieuze werk écht
beginnen.
Jan Margot
fractievoorzitter CD&V/NVA/DNA!

raad en vzw’s; voorbereiding
van Wegwijzer en Beroepengids; de vele activiteiten van
de dynamische Jeugdraad;
het dossier brandveiligheid
van de jeugdlokalen van de
VZW Jeugdinfra; het jeugdcentrum Castelhof…
Willy: “Ik kan overal rekenen
op de gemeentelijke diensten
en vele vrijwilligers. Ik wil
vooral ook werk maken van
de toeristische troeven van
Dilbeek, in samenwerking
met de vzw Dilbeeks Erfgoed
en Toerisme.”

De bevoegdheid Vlaamse
Aangelegenheden is nieuw,
maar Willy zet er zijn schouders onder. Hij nam deel aan
o.m. de bijeenkomsten van
de Staten-Generaal van Burgemeesters en Schepenen, het
Platform van Vlaamse Randgemeenten. Het is de bedoeling initiatieven zoals ‘Oefen
hier je Nederlands’, ‘Ik sport,
jij sport, wij sporten… in het
Nederlands’, verder te zetten
met Dilbeek in een toonaangevende rol.

Kalender
Kalender

Zaterdag 22 september vanaf 18u en zondag 23 september
van 11u30 tot 16u: eetfestijn van CD&V-Schepdaal in het
Gildenhuis op de Markt.

Op zondag 7 oktober vanaf 11u30 tot 15u in zaal Collegium,
Brusselstraat 259, Groot-Bijgaarden: eetfestijn van CD&V
Bijgaarden & Kapelle.
DNA! organiseert deze herfst vijf discussiecafés, telkens over
een ander onderwerp.
Een overzicht van de thema’s:
• donderdag 20 sept.:
• donderdag 4 okt.:
• donderdag 18 okt:
• donderdag 22 nov.:
• donderdag 6 dec.:

verkeer en mobiliteit.
vrijetijdswinkel, toerisme en cultuur.
jeugdcentrum Castelhof en fuiven.
dienstverlening (inspraak, infor matie,
communicatie).
milieu, afval, containerpark.

Telkens om 20u30 in café Mixmaster, langs de Molenstraat
aan het station van Bodegem.

Iedereen welkom!

Pagina 4
“En hoe gaat het in de gemeenteraad?” dat moet zowat de meest gestelde vraag
zijn de voorbije maanden.
“Goed” zeg ik dan, “maar
ook moeilijk”. Het is niet
vanzelfsprekend om in een
gemeenteraad je eigen standpunten en accenten duidelijk
te maken. Laat staan om
beslissingen in die richting
te sturen. Maar onze jonge
fractie heeft al meermaals
van zich laten horen. We
stellen pertinente vragen, er
wordt stevig gediscussieerd
en op belangrijke punten zoals de BPA’s (Bijzonder Plan
van Aanleg) maken we ook
duidelijk onze mening kenbaar.
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Zes gemeenteraadsleden
Jef Vanderoost (CD&V)

Jan Margot (CD&V)

jef_vanderoost@hotmail.com
www.jefvanderoost.be

Jan.margot@skynet.be
www.janmargot.net

Fractievoorzitter en voorzitter van vzw Dilbeeks Erfgoed en vertegenwoordigt
onze fractie in vzw cultuurcentrum Dilbeek

Fractiesecretaris, vertegenwoordigt onze gemeente in
de OVSG, Havigis/WVEM,
TMVW, de Gemeentelijke
Holding en de waterschappen Zenne –Zuid en Bellebeek en onze fractie in vzw
Caerenbergveld

Reindert De Schrijver (DNA!)
Lies Vereecke (DNA!)

reindert.de.schrijver@telenet.be

Lies-vereecke@telenet.be

Met het nieuwe gemeentedecreet in de hand sturen we
aan op een grotere betrokkenheid van gemeenteraadsleden en inwoners. In een
coalitie zitten betekent immers niet dat je alle agendapunten zomaar moet goedkeuren. Het betekent actief
meewerken, meedenken en
bijsturen! We kijken dan
ook reikhalzend uit naar de
beleidsplannen van de schepenen die onze gemeente het
beleid moeten bezorgen dat
ze verdient.

Vanaf 2010 nieuwe schepen,
vertegenwoordigt onze gemeente in de VVSG en onze
fractie in vzw cultuurcentrum Dilbeek en de bibliotheekraad

Vertegenwoordigt Dilbeek
in het regionaal landschap
Zenne, Zuun en Zoniën en
de TMVW en onze fractie in
vzw cultuurcentrum Dilbeek
en vzw Jeugdinfra

Julien Sergoigne (CD&V)

Stijn Quaghebeur (DNA!)

julien.sergoigne@skynet.be

stijnq@googlemail.com

Vertegenwoordigt Dilbeek in
Iverlek, IWVB en TMVW

Vertegenwoordigt onze gemeente in Finilek en Dexia
en onze fractie in vzw Dilbeeks Erfgoed

Jef Vanderoost
fractiesecretaris
CD&V/N-VA/DNA!

Vier OCMW-raadsleden

Bernadette Groenweghe-Van
Coillie (CD&V)
bernadette.vancoillie@pandora.be

Sterre Janssens (CD&V)

Fractievoorzitster, lid van het
vast bureau, vertegenwoordigt
het OCMW in de VVSG, vzw
’t Bijgaardje en het CAW.

sterrejanssens@hotmail.com

Lid van het Comité Patrimonium & Financiën en het Sociaal Comité.

Paul Van den Bosch (N-VA)
pvdbosch@telenet.be

ww.ocmw-dilbeek.be

Sinds begin dit jaar is Bernadette voorzitster van de Welzijnskoepel West-Brabant, een groepering van de OCMW’s
van 14 gemeenten uit West-Brabant. De Koepel is aanspreekpunt voor de overheden en signaleert de noden van de regio.
Ze neemt gemeenschappelijke initiatieven inzake welzijnswerk zoals een juridische dienst, schuldbemiddeling, gezinszorg en een veiligheidsconsulent. Verder participeert de Welzijnskoepel in tal van andere verenigingen en projecten.

Lid van het Sociaal Comité
en vertegenwoordigt onze
fractie in vzw Dilkom en vzw
cultuurcentrum Dilbeek

Martine Pitteljon (DNA!)
pitteljonmartine@hotmail.com

Lid van het vast bureau
en vertegenwoordigt het
OCMW in de vzw woonkoepel en de regionale dienst gezinszorg

Kringlooptuinieren voor bouwers:

Goed begonnen is half gewonnen!
Het is nodig om af en toe
met "groen" bezig te zijn!
Met je tuin bedoelen we dan.
Na het verhuizen, bouwen
of verbouwen, worden er
meestal plannen gesmeed om
de tuin aan te leggen. Doorgaans wordt er dan gras

gezaaid: het kost weinig en
biedt speelruimte voor kinderen. Maar gras betekent
ook regelmatig maaien en
dat maaisel moet je dan weer
ergens kwijtraken, en dan
volgen de kosten voor GFTinzameling of containerpark.
De provincie wil hiervoor
iets doen en wil daarvoor
het kringlooptuinieren promoten door middel van de

kringlooptuinbox. Dit samen met de intercommunales EcoWerf, Haviland, Incovo, Interrand en Interza en
46 deelnemende gemeenten.
Deze gratis box bevat een
aantal tips en folders, plannen voor verschillende tuintypes, traaggroeiend graszaad, ... kortom, een handige
bewaardoos vol info om het
kringlooptuinieren als vol-

waardig alternatief voor te
stellen.
De gratis kringlooptuinbox
kan aangevraagd worden
met een bon bij de deelnemende gemeentebesturen.
Voor meer info: jean-pol.olbrechts@vlaamsbrabant.be
of bij provincieraadslid Elke
Zelderloo

WWW...

Interesse voor de Dilbeekse
politieke actualiteit? Meer
weten over mandatarissen
van onze fractie of met hen
contact opnemen? Voor dit
en nog veel meer kan je terecht op
www.dilbeekskartel.be,
met verwijzingen naar
www.dilbeek.cdenv.be;
http://users.telenet.be/nvadilbeek.org en
www.dilbeeknuanders.be.

Verantwoordelijke uitgever: Pieter Demeester Re(d)actieadres: CD&V-Direct, Wetstraat 89, 1040 Brussel Fax: 02-238 38 60 - e-mail: direct@cdenv.be

Ook in het OCMW werken
onze fractieleden hard. Zo
start het OCMW een dienstenonderneming en zijn er
plannen voor het uitbreiden
van serviceflats en rusthuiskamers bij Breugeldal. Er zou
zelfs een instructiezwembad
komen en een sociaal huis.
Men zal een aantal tweepersoonskamers ontdubbelen. Later komt er ook een
nieuwe keuken. Vooraleer
concreet te kunnen worden
wachten de plannen nu op
een gunstig advies van het
agentschap Ruimtelijke Ordening.
Veel nuttige info over het
OCMW voortaan ook op

