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Wakker worden
in Dilbeek
Zowat de helft van
Vlaanderen passeert geregeld over de E40 door
Dilbeek richting Brussel of
kust. Dagelijks gebruiken
duizenden pendelaars de
Ninoofsesteenweg, de twee
grotere treinlijnen, en spijtig genoeg ook een aantal
sluikwegen om Brussel te
bereiken. Dit is het lot van
een gemeente naast een
grootstad. De laatste
decennia vestigden duizenden inwijkelingen zich in
Dilbeek, waaronder ikzelf
als Limburger. Ik zal er niet
ver naast zitten als ik zeg
dat minder dan een op de
vier Dilbekenaren hier
‘roots’ heeft. Dilbeek groeide uit tot een gemeente die
misschien volgend jaar al
meer dan 40.000 inwoners
zal tellen. Hoe dichter bij
Brussel, hoe dichter de kernen bebouwd zijn. In het
483 bladzijden tellend
‘ruimtelijk structuurplan
Vlaanderen’ stellen planologen dit vast. Ze omschrijven grote delen van
Vlaams-Brabant
als
‘Vlaams stedelijk gebied
rond Brussel’. Een woordgebruik dat zeker ongelukkig is, maar ook pijnlijk
scherp een zekere realiteit
omschrijft. Delen van onze
gemeente geven inderdaad
een verstedelijkte indruk.
Het rapport stelt ook dat
de groeiende bevolkingsdichtheid nog niet ten einde
is, zoals overal in de rand
rond steden als Brussel en
Leuven. Sloganesk de
bevolking hierover bestoken dat we alles moeten
terugdraaien en dat dit een
bedreiging is voor onze
eigenheid, alsof we hierdoor ook effectief stad
worden, laten we over aan
extremisten. Wij willen dit
moeilijke dossier sturen
vanuit duidelijke principes:
de negatieve effecten zo
minimaal mogelijk houden
en de kansen voor onze
kinderen op een toekomst
in eigen buurt uitbouwen.
Waakzaamheid opdat de
verfransing niet toeneemt,
ja zelfs afneemt. Woonuitbreiding en ruimtelijke
planning afstemmen op de
leefbaarheid,
op
het
Nederlandstalige karakter
en op de door planologen
omschreven groene gordel
rond Brussel. De hoorzittingen rond dit ‘ruimtelijk
structuurplan
Dilbeek’
toonden aan dat ook u vragen heeft. Aarzel niet ze
aan ons over te maken.
Ivo Peeters

DILBEEK

Interview met
lijsttrekster
Elke Zelderloo
De lijsttrekster CD&V – N-VA voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen is Elke Zelderloo, een vertrouwd
gezicht in de Dilbeekse politiek. Na de verkiezingen van
2000 kreeg ze een heel pak bevoegdheden toegewezen: zij
werd schepen voor jeugd, cultuur, lokale economie, landbouw en toerisme, gelijke kansen en Europese zaken. Vele
Dilbekenaren hebben in adviesraden en op tal van culturele en jongerenactiviteiten al kunnen kennismaken met
deze jonge, dynamische dame.

Elke Zelderloo op RingTv: Ik wil samen met 32 sterke
kandidaten deze kartellijst aan de top te brengen van de
Dilbeekse politiek
Elke (30 jaar) is de jongste
schepen in Dilbeek. Haar
vader Georges Zelderloo,
landbouwer, was ooit nog
Schepen van Bodegem. Elke
kreeg de politiek dus als het
ware met de papfles mee…
Zij studeerde rechten aan de
KUL. en Europees en
Internationaal recht aan de
UCL, en is advocate. Bij
haar eerste verkiezingen in
2000 behaalde ze zowel
voor de gemeente als voor
de provincie een uitstekend
resultaat. Ze werd dus
meteen schepen en provincieraadslid. In 2003, bij de
parlementsverkiezingen
behaalde ze zomaar even
9002 voorkeurstemmen!

altijd kan rekenen. De
gemeentepolitiek was voor
mij de afgelopen vijf jaar een
zeer boeiende ervaring en
een heel groeiproces. Ik voel
dat ik nu klaar ben om deze
kartellijst met heel wat ervaren kandidaten, en ook met
nieuwe, jonge en dynamische krachten, mee aan de
top te brengen van de
Dilbeekse politiek. Ik voel
me vereerd en ook ontzettend gesteund om van deze
uitdaging een succes te
maken.

Op een mooie winterzondag
in januari nam Erik De
Schrijver onderstaand interview af van de jonge lijsttrekster.

Als schepen voor jeugd ben
ik blij de jeugd van Dilbeek
kansen te hebben gegeven
hun eigen dossiers uit te
bouwen. Als schepen creëer
je de ruimte door te pleiten
voor de middelen en de dossiers, maar het zijn de jeugddienst, jeugdraad en onze 6
jeugdhuizen die het ‘op het
veld’ waarmaken. Samen
kunnen we fier zijn op de
verbouwingen van het
Castelhof. Dit jeugdcentrum
wordt volop gerenoveerd
om er de Dilbeekse jeugd tal
van mogelijkheden te bieden: lokalen om te vergade-

- Elke, wat voel je bij de
vraag om de kartellijst
CD&V – N-VA te trekken?
Ik ben verheugd met het vertrouwen van beide partijbesturen. Ik dank ook van
harte mijn voorgangers Jan
De Craen en Schepen
Georges De Vliegher, die mij
steeds met raad en daad bijstonden, en op wie ik nog

Lijstrekker Elke Zelderloo tussen de voorzitters Willy
Segers (N-VA) en Ivo Peeters (CD&V).
ren, culturele activiteiten te
organiseren, … Het resultaat
mag stilaan gezien worden!
In december mochten we de
rechtervleugel van Kasteel
La Motte officieel openen.
Het is één van de parels in
ons cultuurbeleid dat in
voorbije drie decennia bijna
elke
legislatuur
door
CD&V-schepenen
werd
gevoerd. Met deze goede
basis heb ik geprobeerd –
zelfs in besparingsperiodes –
cultuur en onze cultuurinfrastructuur te vrijwaren en
ruimte te geven. Als schepen
voor lokale economie (KMO
en Middenstand), konden
we voor het eerst een
Dilbeeks beleidsplan lokale
economie voorstellen. De
lokale middenstand kan
rekenen op een goed werkende middenstandsraad die
tal van initiatieven neemt of
ondersteunt
- Wat verwacht je van de

gemeenteraadsverkiezingen
van oktober 2006 en van de
toekomst ?
Met CD&V en N-VA, worden 2 groepen van mensen
verenigd die sinds mensenheugenis het beste voorhebben met Dilbeek. Het doet
me heel veel plezier dagelijks
te mogen terugvallen op
deze groep met vele idealisten en actieve vrijwilligers,
die met frisse ideeën meebouwen aan een Dilbeek
waar het aangenaam om
leven is. Ik hoop dan ook
dat dit kartel, met zijn programma dat staat voor een
degelijk, Vlaams en creatief
bestuur, volop het vertrouwen krijgt van de Dilbeekse
kiezer. Ik zal er in ieder geval
mijn uiterste best voor doen,
en wil ook de volgende 6
jaar en nog lang nadien hard
blijven werken aan een
Dilbeek waar elke inwoner
fier op is.

- Wat zijn de realisaties van
de afgelopen 5 jaar waar je
als schepen tevreden over
bent?

Schepen voor cultuur Elke Zelderloo tijdens haar toespraak bij de opening van de rechtervleugel van Kasteel
La Motte.
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Goed nieuws voor
muziekacademie
Met de aankoop van enkele gronden rond het cultuurcentrum Westrand kan
Dilbeek na dertig jaar eindelijk gaan denken aan de
nieuwbouw
voor
de
gemeentelijke muziekacademie. Die is al 33 jaar
voorlopig’ ondergebracht
in het Ontmoetingscentrum
Westrand.
In 2000 stelde de inspectie
van het ministerie van
Onderwijs dat Dilbeek een
andere accommodatie moest
zoeken. De gemeenteraad
van 25 april 2000 keurde het
principe goed van een
(gesubsidieerde) nieuwbouw.

Dilbeek wilde al langer een
grond aankopen naast de
parking van Westrand. Op
het terrein staat nu een vervallen schuur. Na lange
onderhandelingen is met het
ministerie van het Vlaamse
Gewest overeengekomen dat
Dilbeek voor 187.000 euro
het terrein met de schuur
aankoopt, alsook de grond
waar vroeger de luchtdraaghal van Bloso stond, de
grond onder de bibliotheek
en een groenzone achter
Westrand.
Schepen voor Onderwijs
Georges De Vliegher in het
Nieuwsblad van 11 januari

2006: “De voorbije jaren
heb ik geijverd voor de
bouw van een muziekacademie, hierin gesteund door de
burgemeester. Eens het
akkoord van Bloso in onze
handen is, kan de studie van
een nieuwe academie worden opgestart.
In de begroting van 2006 is
daarvoor 200.000 euro
voorzien”.
Volgens De Vliegher zou een
afwerking in 2009 realistisch zijn. Goed nieuws dus
voor de muziekacademie,
waar zowat zeshonderd jongeren en volwassenen les
volgen.

Zonder trommels maar met trompetten (raadslid Margot
en voorzitter Peeters) en met de glimlach (Achiel
Diegenant, Rita De Dobbeleer, Georges De Vliegher, Elke
Zelderloo, Erik De Schrijver) vestigde CD&V in april
2002 met de ‘VIJF VOOR TWAALF-actie’ (symbolisch) de
aandacht op het dossier van de muziekacademie. In 2006
komt er eindelijk schot in het dossier.

Solle-slim
Voor de vijfde keer organiseerde de KWB en de Landelijke Gilde van Bodegem in Solleveld
“Solle-Slim”, een bijna professioneel georganiseerde maar vooral zeer gezellige verenigingsquiz waaraan 24 ploegen deelnamen. De Tsjeven, de voorbije jaren steeds finalist en vorig
jaar zelfs winnaar, waren het aan zichzelf verplicht om goed te scoren, en dat deden ze met
een mooie zevende plaats!
De Tsjeven traden aan met een verjongde ploeg: Schepen Elke Zelderloo en raadslid
Jan Margot konden rekenen op de rijke kennis van Nele Groenweghe en Roelime Ham.
De Tsjeven werden mooi zevende op 24 ploegen.

De Intergemeentelijke
Natuur- en Landschapsploegen (INL-ploegen)

Nieuw:

www.dilbeek.cdenv.be
Wenst u een artikel uit een vorig nummer van CD&V Direct te lezen? Bent u geïnteresseerd
in de laatste nieuwtjes en actualiteiten van de CD&V in Dilbeek? Wenst u meer te weten
over onze mandatarissen of hen te contacteren? Wilt u onze volgende activiteiten kennen?
Voor dit en nog veel meer, kan u terecht op onze nieuwe website: www.dilbeek.cdenv.be.
Veel surfplezier!

Sinds 1998 is in de provincie
Vlaams-Brabant het project
van de INL voluit van start
gegaan. Door samenwerking tussen de gemeenten,
de
provincie
VlaamsBrabant, Econet VlaamsBrabant vzw en IGO Leuven
kunnen intergemeentelijke
natuur- en landschapsploegen ingezet worden om het
gemeentelijk natuurbeleid
mee uit te voeren.
Voordien was de lokale
overheid minder gewapend
om die taak goed te kunnen
uitvoeren. Het gewestplan
bood
niet
voldoende
bescherming om de natuur
die ons nog resste, in stand
te houden. De bestendige
deputatie keurde, op voordracht van gedeputeerde
voor leefmilieu, Jean-Pol
Olbrechts de INL-programma's 2006 goed met interessante natuur- en landschapsprojecten, bv. een intergemeentelijk zwaluwenpro-

ject, aanleg van amfibietunnels, opnieuw zichtbaar
maken van waterlopen, enz.
"Niet alleen de natuur heeft
baat bij de initiatief, het
geeft ook kansen aan langdurig werklozen en zorgt
bovendien voor bijkomende
tewerkstelling in een nieuwe
sector, de natuursector.
Bovendien
wordt
er
gestreefd naar duurzame
tewerkstelling", aldus schepen en provincieraadslid
Elke Zelderloo.

Nationaal Voorzitter Jo Vandeurzen is een en al oor als Erik De Schrijver hem in Kasteel
La Motte verklapt dat hij met Jeroen Guns de nieuwe website klaarstoomt tegen
Nieuwjaar. Guy en Joske Meert-Raspé houden op de achtergrond overleg. Het nieuws
bleef goed bewaard, maar vandaag kan elkeen vaststellen dat er website klaar is. Erik
hield woord.
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