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Uitbreiding Jongslag klaar
Nog voor de zomervakantie werd
de bouw van de 4 nieuwe klaslokalen van gemeenteschool Jongslag
voltooid. De nieuwbouw vervangt
de klascontainers die al enkele
jaren dienst deden. Het nieuwbouwdossier van Jongslag had al
een hele geschiedenis achter de
rug. De wedstrijd voor het ontwerp werd nog opgestart onder
toenmalig schepen voor onderwijs
Georges De Vlieger. Na heel wat
stedenbouwkundige hindernissen en een complexe promotieprocedure om de lange subsidiewachtlijst voor schoolgebouwen
te vermijden, kon huidig schepen
voor onderwijs en gebouwen Jef
Vanderoost het dossier eindelijk tot
uitvoering brengen. “Dankzij deze
procedure kon de bouw vandaag al
gebeuren zonder subsidiebelofte,
maar komen we toch nog in aanmerking voor de subsidies binnen
enkele jaren”. Ook het sanitaire
blok werd vernieuwd en uitgebreid
en binnenkort wordt ook een extra
stuk van de speelplaats overdekt.

Schepen voor onderwijs en gebouwen Jef
Vanderoost blij met uitbreiding Jongslag.

Dilbeek swingt weer
Anderhalf jaar bestuur met CD&V/DNA in de
coalitie werpt zichtbaar vruchten af. Er is -net
op tijd- begonnen met een meerjarenplanning
en een begroting die het mogelijk maken om
opnieuw te investeren in onderwijs, welzijn en
mobiliteit. Dit is de verdienste van de CD&V/
DNA-mandatarissen en hun coalitiepartners.
De eerste resultaten zijn nu al overal merkbaar.
Vooral aan een veiliger en een leefbaarder
Dilbeek wordt dag na dag gewerkt. De zwakke
weggebruiker krijgt opnieuw wat zelfvertrouwen,
op diverse plaatsen zijn er duidelijk gemarkeerde
fietspaden aangelegd en is er gewerkt aan betere

voetpaden en verkeer vertragende elementen. Bij
het begin van het nieuwe schooljaar is dit geen
overbodige luxe.
We weten het, er is nog heel wat werk aan de
winkel. De coalitie gaf zichzelf zes jaar de tijd
om Dilbeek leefbaarder te maken. De beperkte
belastingverhoging was hiervoor nodig.
Jongslag werd uitgebreid, de welzijnscampus staat
in de steigers, alsook de ballodroom en de skatebaan. Daarnaast beschikken we over een van de
beste politiekorpsen in de regio. Dilbeek wordt
na 21 jaar liberaal beleid opnieuw een gemeente
waar het aangenaam is om te vertoeven en waar

mensen van alle origine elkaar ontmoeten. Op
het Vijverfestival, op Kotteekoer, op de Finse
piste, in Westrand, op de dag van de Dilbekenaar
en de jaarmarkt en op privé-initiatieven van vzw’s
zoals Jospop, de Bodegemse openluchtfuif of
de Bouwkermis, die mensen bij elkaar brengen.
We kunnen het alleen maar aanmoedigen. We
nodigen u van harte uit om computer en iPad uit
te schakelen en de straat op te trekken. Het kan
tegenwoordig opnieuw met een goed verlichte
fiets. Want Dilbeek is er voor u en er is iedere dag
wel wat te beleven.
Patrick Ledoux

Noodoplossing voor
wijkschool van Sint-Alena
Vanwege een conflict met de eigenaar van de huidige locatie in de Lambrechtslaan
diende de wijkschool van Sint-Alena noodgedwongen te verhuizen. Dankzij de goede
samenwerking tussen schoolbestuur en de gemeente kon een noodoplossing worden
uitgewerkt. Schepen Jef Vanderoost: “De wijkklasjes verhuizen tijdelijk naar het speelplein Begijnenborre, waar we onze klascontainers die vrijkwamen na de uitbreiding van
Jongslag hebben geplaatst.” Ondertussen wordt alles in het werk gesteld om tot een
langetermijnoplossing voor de wijkschool te komen waarbij we natuurlijk hopen dat de
wijkschool naar haar historische locatie kan terugkeren.

Welzijnscampus
In Groot-Bijgaarden is de bouw van
Welzijnscampus gestart. De werken
zijn volop aan de gang en zouden klaar
zijn tegen eind 2015. Het is een project
van gemeente en OCMW, kostprijs 4,7
miljoen euro. Daarvan draagt Dilbeek
50%, de andere helft wordt betaald met
subsidies van o.m. Europa en de provincie Vlaams-Brabant (759.000 euro).
Bij de eerste spadesteek van de Welzijnscampus overhandigde gedeputeerde Monique Swinnen 759.000 euro subsidies aan
OCMW-voorzitter Lies Vereecke, onder
het goedkeurend oog van schepen voor
financiën Jef Vanderoost.

Jef de Bouwer

Een glunderende schepen
voor gebouwen Jef Vanderoost bij de langverwachte ballodroom naast
Westrand die nog dit jaar
wordt ingehuldigd.
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Kamperen
aan schoolpoorten
verleden
tijd!
De inschrijvingen voor het schooljaar
2014-2015 in de Dilbeekse basisscholen gebeurden voor het eerst via
een centraal aanmeldingssysteem. Het
kamperen voor een Dilbeekse basisschool is nu verleden tijd en men kon
voor het eerst rekening houden met
de afstand tussen de woonplaats van
het kind en de school. Schepen Jef
Vanderoost werkte samen met alle
Dilbeekse basisscholen de voorbije
jaren het nieuwe systeem uit en kijkt
tevreden terug op de eerste toepassing: “Onze scholen zijn ook zeer
populair bij niet-Dilbeekse ouders,
maar dankzij het afstandscriterium in
het nieuwe systeem heeft vrijwel elk
Dilbeeks kind deze keer een plaats
gevonden in één van onze scholen.
81% kon terecht in hun voorkeurschool, 13% in hun 2e keuze. Voor
het 1e leerjaar liep dit zelfs op tot
89% en 10%. Omdat er nu eenmaal
veel meer (Dilbeekse) kandidaten zijn
dan plaatsen in sommige populaire
scholen heeft niet iedereen zijn eerste
keuze kunnen bemachtigen, maar
dankzij het systeem hebben ze toch
een plaats gekregen in een andere
Dilbeekse school.”
Na een positieve evaluatie beslisten
alle Dilbeekse basisscholen om de
volgende inschrijvingsperiode op
dezelfde manier te organiseren. Er
volgen een aantal technische aanpassingen om het werking nog verder te
optimaliseren en er komt opnieuw
een uitgebreide informatiecampagne
voor de ouders.

10 jaar de Krekel

Elke Zelderloo, Joske Meert-Raspé, Gino Roesems en Bernadette Van Coillie maakten
van de viering van 10 jaar De Krekel gebruik om Simonne Willems in de bloemetjes te
zetten. Na een jarenlange carrière als afdelingsverantwoordelijke Woonzorg van het
OCMW Dilbeek geniet zij van een welverdiend rustpensioen.

De Krekel in Sint-Ulriks-Kapelle bestaat tien jaar. Tijdens de receptie hield
OCMW-raadslid Gino Roesems een gelegenheidstoespraak over het ontstaan
van de gemeentelijke sociale bijstand
tot het hedendaagse OCMW. Gino
Roesems over de Krekel: “In 2004 zijn
de eerste inwoners naar hier verhuisd.
Vroeger stonden hier twee kleine arbeidershuisjes en was de grond eigendom
van de familie François. In 1997 werd
het OCMW van Dilbeek eigenaar van
het terrein. De huisjes werden afgebroken en in 2004 stonden hier zes nieuwe
sociale woningen. Vanaf dan konden
senioren uit Dilbeek een sociale woning
huren. We helpen hen met alle problemen uit het dagelijkse leven en ze zijn
ook welkom op activiteiten in dienstencentrum Breugheldal.”

Jef deed het!
Onze Dilbeekse kandidaat Jef Vanderoost haalde als 7e kandidaat voor het
Vlaams Parlement 4.365 voorkeurstemmen. Daarvan kwamen er 1.424 van
kiezers uit onze gemeente. In Dilbeek konden alleen de burgemeester en enkele
lijsttrekkers, waaronder minister Koen Geens op meer steun rekenen. Van alle
CD&V-kiezers in Dilbeek kleurde 37% ook het bolletje naast Jefs naam, geen
enkel Dilbeekse kandidaat deed beter op zijn of haar lijst. Waarvoor dank! We
feliciteren alle Dilbeekse kandidaten met hun goede resultaat.

Minister voor financiën Koen Geens en
schepen voor financiën Jef Vanderoost
konden in Dilbeek bij de jonste verkiezingen op uitzonderlijk veel voorkeurstemmen rekenen.

40 jaar Westrand
Op 21 maart organiseerde CD&V
samen met DNA een culturele
avond onder het motto “een
nieuwe lente, een nieuw geluid”. Aanleiding was de viering
van 40 jaar Westrand.
Zo’n 150 belangstellenden kwamen
luisteren naar minister voor Cultuur
Joke Schauvliege. Zij zat in de praatstoel bij Reindert De Schrijver, en beantwoordde vlot diens vragen. Jan De
Craen, voorzitter vzw de Rand, blikte
terug op 40 jaar Westrand, met een
boodschap voor vandaag en morgen.

Tussendoor was er schitterende muziek.
Oud-burgemeesters Philip Vergels
en Jan De Craen werden gepast in de
bloemetjes gezet: zij waren het die destijds de gedurfde beslissing namen om
Westrand te bouwen.
Tijdens de culturele avond van CD&V/
DNA was er ook een applausmoment
voor oud-burgemeesters Philip Vergels
en Jan De Craen, hier op de foto met
Jef Vanderoost, Elke Zelderloo en Jan
Margot, alle drie in het verleden ook als
schepen bevoegd voor cultuur.

Bestuurslid Monique Segers had tijdens de
receptie na de culturele avond succes met
haar gegeerde koekjes van eigen deeg.
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‘t Was weer druk…

In de geboorteboomgaard aan de Broekbeek werden 12 fruitbomen aangeplant,
voor de 384 kindjes die in 2013 in Dilbeek
geboren werden. Eentje daarvan is het
kleinkind van OCMW-raadslid Bernadette
Van Coillie. Schepen voor bevolking Rita
Dedobbeleer kijkt vertederd toe.

Eetfeesten
Iedereen van harte welkom!

Het koor Andantino uit Sint-Ulriks-Kapelle bestaat 50 jaar. Schepen Elke Zelderloo en OCMW-raadslid Gino Roesems feliciteerden oprichter en dirigent Wilfried
Boon met dit jubileum.

CD&V Schepdaal-Itterbeek
zaterdag 11/10 vanaf 17u
zondag 12/10 van 11u30 tot 15u
Gildenhuis, Markt Schepdaal

Op 27 juli organiseerde Bodegem-Kapelle-Sportief een wielerwedstrijd. CD&V
schonk de Bergprijs . Elke Zelderloo en
Gino Roesems namen dan ook graag als
praatgast deel aan het plaatselijke ‘Vive
le vélo’, naast wielerlegende Eric Leman
(niet op de foto). Gastheer van dienst
was de microvaste Renaat Zelderloo.

CD&V Bijgaarden-KapelleBodegem
vrijdag 28 en zaterdag 29/11
van 17 u tot 22 u
zondag 30/11 van 11u30 tot 15u
Parochiezaal, Kerkstraat 14,
1700 Sint-Ulriks-Kapelle.

WAT MAAKT U
GOED GEZIND IN
ONZE GEMEENTE?

Heeft u een opmerking over het
gemeentebeleid of de CD&V#goedgezind
werking in onze gemeente? Of heeft
u een suggestie voor wat beter kan?
Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon
Jan Margot
(jan.margot@skynet.be)
www.dilbeek.cdenv.be
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Uw nationale contactpersoon
Doe mee met CD&V
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Lid worden van CD&V is heel
Wetstraat 89
eenvoudig:
1040 Brussel
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
www.cdenv.be
Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv
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Duimen omhoog, warme handen bij de Nieuwjaarstoespraak van Minister Koen Geens
in Itterbeek. Van links naar rechts herken je Jos Crabbe, Georges de Vliegher, Jan Margot, Elke Zelderloo, Marcel Leuwers, Koen Geens, Rita Dedobbeleer, Jef Vanderoost,
Gino roesems, Sonja Becq, Bernadette Van Coillie.

Collegeleden en familie poseren maar
wat graag samen met Schepen voor
bevolking Rita Dedobbeleer bij Helena
De Wachter, die op 4 december 2013 het
levenslicht zag, als 41.000ste inwoner
van Dilbeek.

