Informatieblad CD&V - JAARGANG 5 - NUMMER 2 - MAART-APRIL 2006

D!RECT
Logo in betere kwaliteit
aanleveren aub ?

DILBEEK

Jong

Jong zijn heeft zo zijn voordelen. Je kant ideeën formuleren die afwijken van de gevestigde orde, je mag al eens
rebels en zorgeloos zijn en je hebt het geluk om nog niet
te erg vooringenomen te zijn. En - wat sommigen ook
mogen denken over ‘de jeugd van tegenwoordig’ - , we
kunnen ook een mening vormen, keuzes maken, ervoor
uitkomen én onze verantwoordelijkheid opnemen.
Een mening vormen, keuzes
maken en ook effectief iets
veranderen, dat is nu net
wat politiek is. Om onze
jonge stem ook in Dilbeek te
laten gelden hebben we
JONG-CD&V
Dilbeek
opnieuw in het leven geroepen. Het kartel CD&V-NVA
kiest duidelijk voor de toekomst met een jonge lijsttrekker en wij willen ons als
jongeren verenigen om deze
boodschap extra kracht bijzetten.
Waar staat JONG-CD&V
voor? Als jonge stem evalueren we het gemeentebeleid
met een kritisch constructie-

ve blik. JONG-CD&V gaat
graag de dialoog aan met
andere jongeren(bewegingen) in de gemeente en wil
graag hun politieke spreekbuis zijn. We hebben de
ambitie om klaar te staan
met een warm project, een
project voor meer vuur in de
samenleving.
Zo willen wij onze afdeling
een injectie van jonge, creatieve maar doordachte
ideeën en standpunten
bezorgen. Verwacht van ons
geen inhoudsloze slagzinnen
of onrealistische dromen
maar degelijke maatregelen
voor jongeren, van tieners

tot jonge gezinnen. We willen werken rond onderwerpen die jonge mensen in
Dilbeek nauw aan het hart
en soms stevig op de lever
liggen, denk maar aan de
gemeentelijke fuifzaal of de
hoge woningprijzen.

kunnen we echt het verschil
maken. Met de schepen voor
jeugd, Elke Zelderloo, in
onze rangen hebben we nu
al een vinger aan de pols. En
we maken er werk van om
ook in de toekomst ons ei
kwijt kunnen.

Door van binnenuit het
belang van de jongeren in
onze gemeente te verdedigen

Ben je jonger dan 35 en voel
je aangesproken door ons
project, wil je meewerken

aan een kind- en jongerenvriendelijk beleid in de
gemeente, droom je van een
jong en dynamisch Dilbeek,
aarzel dan niet om ons te
contacteren!
Jef Vanderoost , voorzitter
JONG-CD&V Dilbeek
(jef@jongcdenvdilbeek.be)
Zie ook :
www.jongcdenvdilbeek.be

Jaarplan jeugd

Gemeenschapslokalen Pede

Op voorstel van schepen voor jeugd Elke Zelderloo keurde de gemeenteraad van 24 januari het jaarplan goed. In
2006 gaat speciale aandacht naar kinderen en jongeren
met een handicap.

In eerdere nummers drongen schepen Georges De Vliegher en OCMW-raadslid Eric Van
Cauter erop aan dringend werk te maken van het dossier van de gemeenschapslokalen
in Sint-Gertrudis-Pede.

Naast de bestaande ondersteuning van het jeugdwerk (o.a.
papier-, kamp- en mobiliteitssubsidie) komt er een toegankelijkheidssubsidie ter bevordering van het openstellen van
jeugdactiviteiten voor kinderen en jongeren met een handicap. Die zullen voortaan op het speelplein Begijnenborre
elke vakantieperiode speciaal welkom zijn. Tevens moedigt
de gemeente jeugdverenigingen aan een werking op te starten voor kinderen en jongeren met een handicap, naar het
goede voorbeeld van chiro Iris. Ook bij de lopende verbouwing van het Jeugdcentrum Castelhof gaat speciale aandacht naar de toegankelijkheid voor deze jongeren.

Een onderonsje tussen schepen voor jeugd Elke Zelderloo
en schepen voor groen Rita Dedobbeleer

www.dilbeek.cdenv.be

Een artikel uit een vorig nummer van CD&V Direct lezen?
Interesse voor de laatste nieuwtjes en actualiteiten van
CD&V Dilbeek? Wil je meer weten over mandatarissen of
met hen contact opnemen? Wil je nieuws over volgende
activiteiten? Voor dit en nog veel meer kan je terecht op de
nieuwe website: www.dilbeek.cdenv.be. Veel surfplezier!

De fanfare en andere verenigingen zijn vragende partij
voor een volwaardig gebouw voor het gemeenschapsleven van Pede en
Schepdaal. Uiteraard moet
ook de rest van de gemeente
daarvan gebruik kunnen
maken.

altijd een prioriteit zijn.
Daarom stelde hij voor om
de erelonen van de ontwerper forfaitair vast te leggen
op basis van het aanbestedingsbedrag. Dit ter voorkoming van meeruitgaven.

Samen met schepen voor
cultuur Elke Zelderloo volgt
hij dit dossier op. Zij zullen
erover waken dat de uitvoering zo snel mogelijk begint.
Een ware opsteker voor het
verenigingsleven.

Mede op aandringen van de
lokale verenigingen nam het
college van burgemeester en
schepenen het dossier opnieuw ter hand en werden er
duidelijke beslissingen genomen.
Het huidige gebouw kan
niet worden hersteld, gezien
de toestand van de muren.
Daarom komt er op de huidige parking een nieuw
gemeenschapslokaal, met
een oppervlakte van 690 m2
(zoals
Solleveld
in
Bodegem), of drie keer zo
groot als het huidige lokaal.
Tijdens de bouwwerken kan
de fanfare verder gebruikmaken van het bestaande
gebouw. De parking wordt
voorzien achter de nieuwbouw. Geraamde kostprijs:
1,5 miljoen euro.
Voor schepen voor financiën
Georges De Vliegher moet
een goed financieel beheer

Het oude lokaal zal op termijn verdwijnen
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De financiële
toestand van
onze gemeente

Drinkwaterfonteinen
in Vlaams-Brabantse
scholen en gemeenten

De voorbije winter lazen we ergens CD&V de belastingen
had willen verhogen tot … 9%. De auteur van het artikel
hanteerde die overdrijving om zo kiezers te misleiden.
Ons kijkt het niet verstandig de kiezer te onderschatten,
maar wie wil overdrijven moet dat zelf weten.

De provincie Vlaams-Brabant, de Vlaams-Brabantse
drinkwatermaatschappijen
(VMW, IWVB, TMVW,
BIWM en IWM), OVAM,
vijftig
Vlaams-Brabantse
gemeenten en het gezondheidsoverleg LOGO Leuven
namen het initiatief om in
Vlaams-Brabantse scholen
en gemeenten te werken met
drinkwaterfonteintjes. Dit
initiatief is uitgegroeid tot
een uniek en grootschalig
project waarbij scholen en
gemeenten in onze provincie
de kans kregen om tegen de
zeer lage prijs van 25 euro
drinkwaterfonteinen te bestellen. "Dat de actie een
succes was, bewijst het feit
dat er zo maar eventjes 800
drinkwaterfonteinen besteld
werden door 285 scholen en
50 gemeenten", zeggen
gedeputeerde voor leefmilieu

In het jaar van de verkiezingen lijkt de hemel zo mooi
egaal van kleur. Nergens
blijkt nog een wolkje te
bespeuren. 400 000 euro
voor wegen en 600 000 euro
voor voetpaden, als CD&V
vinden we dat goed.
Eigenlijk hebben wij er al in
2002 voor gepleit om meer
middelen vrij te maken voor
voetpaden en wegen.
Schepen voor financiën
Georges De Vliegher heeft
steeds gesteld dat investeringen kunnen en moeten worden aangemoedigd op voorwaarde dat de financiële toestand van de gemeentekas
het toelaat. Hij waakte erover dat niet meer werd uitgegeven dan voorzien. De
begrotingsjaren 2002 tot en
met 2004 waren zeer moeilijk en Georges De Vliegher
moest hemel en aarde verzetten om iedereen rond de
schepentafel ervan te overtuigen dat gezond verstand
moest primeren boven electorale drijfveren. Dat vergeet
vermelde schrijvelaar te zeggen.

gaan meent CD&V dat er
verder moet worden gekeken dan 2006. CD&V
onderschrijft de zienswijze
van schepen Georges De
Vliegher die zegt: “Lange
termijn denken is heel
belangrijk. Het is de enige
waarborg voor een gezond
gemeentelijk beleid.”
Het is heel voorspelbaar wat
de komende maanden zal
gebeuren: wedden dat er een
partij zal zijn die met fiere
borst zal uitbazuinen dat zij
het zijn die de belastingen
laag hebben gehouden. En
dat wie voor CD&V stemt
op 8 oktober 2006 kiest
voor belastingsverhogingen.
Een goedkope slogan op de
rug van diegene die ervoor
heeft gezorgd dat de financiële toestand is wat hij is en
de schulden beheersbaar zijn
gebleven.
CD&V heeft vertrouwen in
het oordeel van de kiezer.
Het paard dat de haver verdient mag die ook krijgen.

Ook CD&V wil optimistisch zijn en hopen dat er
iedere
legislatuur
zo’n
extraatje opduikt. Wie wint
niet graag de Lotto? Maar
een schepen voor financiën
moet realistisch blijven.
Niets is gemakkelijker dan
weldoende rond te gaan en
niet om te zien…
Georges De Vliegher heeft
iedereen rond de schepentafel behoed voor teveel euforie. Steeds wees hij op de
blijvende donkere wolken.
Zo is er voor het dienstjaar
2006 een negatief resultaat
geraamd van 2,1 miljoen
euro.
De
schuldenlast
bedroeg op 1 januari 33,5
miljoen euro. En voor de
2003 – 2006 moeten nog
voor 13,2 miljoen leningen
worden
opgenomen.
Dankzij het extra manna
zijn er voldoende liquide
middelen om aan prefinanciering te doen, maar daarna
moeten de leningen nog
steeds worden afbetaald.
Het opnemen van de leningen die beslist zijn door de
gemeenteraad zal de komende jaren de schuldenlast met
40%
doen
toenemen.
Wetende dat er elk jaar nieuwe leningen worden aange-

Voor schepen Georges
De Vliegher is een goed
financieel beheer een
absolute prioriteit

Basisschool Karamba in
Ramsdonk, in de Gesubsidieerde
Gemeentelijke
Basisschool in Huizingen en
in het Koninklijk Atheneum
in Leuven de eerste drinkwaterfonteinen in gebruik
genomen. De andere scholen volgen in de loop van
februari.

Agenda
Kaas, vlees en wijn
Op zaterdag 8 (’s avonds) en
zondag 9 april (’s middags)
nodigt
CD&V
SintMartens-Bodegem u uit op
een heerlijk kaas-, vlees- en
wijnweekend in Trefcentrum
Solleveld.

Ontbijt

Gelukkig viel er extra
manna uit de hemel waardoor er financiële ruimte
kwam voor extra investeringen.

Jean-Pol Olbrechts en provincieraadslid Elke Zelderloo. Kraantjeswater is een
gezond alternatief voor frisdrank en het komt ook de
afvalberg ten goede want er
moeten geen blikjes of
drankkartons meer gebruikt
worden. Op 7, 8 en 9 februari werden respectievelijk in
de Gesubsidieerde Vrije

De
bestuursleden
van
CD&V Groot-Bijgaarden en
Kapelle nodigen u van harte
uit op hun ontbijtbuffet op
zondag 23 april in het
Collegium,
Brusselstraat
259, Groot-Bijgaarden.
Vanaf 8. 00 u tot 11.30 u
wordt u verwelkomd door
een enthousiaste ploeg, en
kan u aanschuiven voor een

stevige spek met eieren of
een ovenverse koffiekoek.
Kinderen onder de 12 jaar
kunnen op het springkasteel,
en mogen gratis ontbijten.

Europese feestdag
Zaterdag 6 mei te 11.00 u:
Europese feestdag aan het
Gemeentehuis te Dilbeek.
Meer info in gemeentelijk
infoblad.

Joske Meert-Raspé en andere bestuursleden verwachten veel volk op het ontbijt
in Groot-Bijgaarden

De lente komt eraan!...
Schepen voor groen Rita Dedobbeleer heeft voor ons een
primeur: “Vanaf 15 mei en tot in oktober zullen wij de
verschillende dorpskernen van Dilbeek verfraaien met
bloemenkorven, 82 in totaal. Ik ben hier echt fier op.
Ook de 57 bloembakken blijven we verzorgen. En nog
niet rust de groendienst op zijn lauweren: de komende
weken planten zij 190 nieuwe bomen en 2002 struiken.
Dit alles voor ongeveer 11500 euro. Op 18 maart planten we samen met de dienst Burgerlijke stand achter de
brouwerij De Neve de eerste geboorteboomgaard aan
met 12 inheemse fruitbomen met appelen, peren, pruimen en kersen. Ik vermeld nog de wedstrijd om de mooist
bebloemde tuin i.s.m. de Tuinbouwvereniging. Zeg nu
nog dat we in Dilbeek niks doen voor het groen!”.
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