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D!RECT
■

Begroting

Zoals ieder jaar rond deze
tijd maakt schepen voor
financiën Georges De
Vliegher de balans op:
welke bijkomende middelen moeten we nog voorzien, welke uitgaven vallen
weg. Zo kan de begroting
2005 nog worden aangepast. Voor de gewone
dienst raamt hij de uitgaven 104000 euro lager dan
voorzien, omdat o.m. de

Het onderwijs leeft
■ ISchepen voor onderwijs
Georges De Vliegher wil de
kalenders van alle Dilbeekse scholen opgenomen
zien op de gemeentelijke
website. Dan kan iedereen
zien wat er te doen is en
wanneer het vrijaf is. De
directies krijgen een kijk
op wat de andere scholen
doen en kunnen hun activiteiten spreiden. Voor de
ouders is het een bron van
informatie om te weten
wat er gebeurt in de school
van hun kind.

Vervoer

Schepen voor Financiën
Georges De Vliegher: “Ik
kan nu al zeggen dat er
in 2006 geen belastingverhogingen komen”.
personeelsuitgaven dalen.
Er zijn meeruitgaven van
180000 euro voor beveiliging in de bibliotheek,
huisvuil, rioleringen…
De meerinkomsten van
347.000 euro zijn te wijten
aan de dividenden van
Finilek/Iverlek, de Gemeentelijke Holding en de
watermaatschappij.
In de buitengewone dienst
stijgen de uitgaven voor
2005 met 562000. Dit
heeft te maken met werken
zoals de Kasteelhoeve,
voetpaden, Kasteel La
Motte, riolering Kraanstraat en Geraardsbergsestraat, politiegebouw, wegenwerken Thaborstraat,
zone 30 Itterbeeksebaan,
De Kriebel, …

DILBEEK

Dilbeek organiseert al lang
schoolvervoer, en dat gaat
om meer dan vervoer naar
en van de school, maar ook
de verplaatsingen naar
Dilkom, Westrand, bibliotheek en andere didactische
uitstappen.
Het tarief voor het schoolvervoer is niet meer aangepast sinds 1990. Omdat de
gemeente wettelijk niet
onder de tarieven van de
Lijn mag gaan zal ze de
tarieven aanpassen. Maar de
nieuwe tarieven blijven menselijk en gezinsvriendelijk:
110 euro voor een jaar- en
20 euro voor een maandabonnement, 8 euro voor
een 10-rittenkaart. Voor het
tweede abonnement in een
gezin geldt een korting van
20% en het derde abonnement is gratis.
Schepen voor onderwijs en
financiën
Georges
De

Vliegher maakte een kostenbatenanalyse van het schoolvervoer en daaruit blijkt dat
het volledig uitbesteden
140000 euro per jaar zou
kosten, of 75000 meer dan
als zij een tweede bus aankoopt
en
een
derde
chauffeur neemt! Bovendien
kan zij dan ook didactische
en andere occasionele uitstappen in eigen beheer
organiseren.
Georges De Vliegher: “Ik
hoop dat het college nog
voor het einde van 2005
instemt met mijn voorstel.”
De schepen streeft vooral de
combinatie na van een maximale dienstverlening en een
goed financieel beheer. Hij
wijst nog op het unieke systeem van schoolzwemmen:
de kinderen zijn voor het
zwemmen ingedeeld in 4
niveaus, ongeacht hun klas
of leeftijd. Alle 4-5-jarige
kleuters zwemmen tweewekelijks. Dankzij de wekelijkse zwembeurten vanaf de
lagere school kunnen alle
kinderen vanaf het derde
leerjaar zwemmen. Hiertoe
organiseren wij met de
gemeente 31 busritten per
week.”

Klaslokalen
Toen de ontwerper de
nieuwbouw plande van ’t
Keperke, telde die gemeenteschool in Itterbeek minder
dan 100 leerlingen. Hij
voorzag in het nieuwe
gebouw plaats voor 140

leerlingen. Vandaag zijn er
maar liefst … 178 leerlingen. Wie had dat ooit kunnen denken? En voor de
komende jaren lijkt zelfs een
prognose van 200 leerlingen
mogelijk. Georges: “De
nieuwbouw is dus te klein is
en we moeten naar oplossingen zoeken. Plaatsen we
containers of prefabs? Of
kunnen we het gebouw uitbreiden met twee à drie
lokalen? We zullen onze
keuze laten bepalen door de
kostprijs en de kans op subsidies.”
Jongslag geeft les in twee

containers van de gemeente,
die niet meer in goede staat
zijn. Nieuwe containers aankopen is opnieuw een tijdelijke en dure oplossing.
“Daarom kiezen we daar
voor een nieuwbouw met
twee leslokalen en een
leraarslokaal,”
aldus
Georges De Vliegher, die het
college heeft voorgesteld een
ontwerper aan te stellen en
een subsidiedossier in te leiden.
Het woord is nu aan het
bestuur om verder te investeren in het onderwijs van
morgen.

De Krekel
OCMW-raadsleden Joske Meert-Raspé, Erik
Van Cauter en Bernadette Van Coillie bij de
Krekel, de nieuwe bejaardenwoningen van
het OCMW in Sint-Ulriks-Kapelle.

Ondertussen bereidt de
financieschepen de begroting 2006 voor: “We houden ook deze laatste
begroting voor de verkiezingen in evenwicht en ik
kan nu al zeggen dat we er
ook dit keer voor zorgen
dat er geen belastingverhogingen komen”.

De fanfare ‘Hand in hand’ uit Groot-Bijgaarden
zorgde op 25 september voor de feestelijke
muziek bij de inhuldiging van De Krekel, zes
sociale huurwoningen voor senioren in SintUlriks-Kapelle. Vlaamse Gemeenschap en Dilbeek, Gemeente en
OCMW, oud en jong, het lukt inderdaad allemaal beter ‘Hand in hand’…
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Westrandzetels
■

Schepen voor Cultuur Elke
Zelderloo was niet weinig
verheugd dat zij op 30 september 2005 bij de opening van het nieuwe theaterseizoen het publiek
mocht verwelkomen in het
vernieuwde
Westrandtheater.
Zij verwees in haar toespraak naar de openingsvoorstelling van ‘Mistero
Buffo’ met de Inter-nationale Nieuwe Scène in diezelfde schouwburg, 32 jaar
geleden, in 1973, toen het
publiek op de trappen zat,
op kussentjes, omdat de
oorspronkelijke
oranje
zetels er nog niet stonden.
Die werden later in rood
overtrokken en vandaag
zijn de versleten zetels vervangen door volledig nieuwe zetels. Ook het
‘theaterbreed’ tapijt en de
orkestbak zijn vernieuwd.
Al die jaren brachten reeds
meer dan anderhalf miljoen theaterbezoekers een
avondje door in Westrand.
Voortaan zitten zij dus op
nieuwe, blauwe zitjes.
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Jogging
80

Schepen voor sport Rita
Dedobbeleer en raadslid
Bernadette Van Coillie
klaar voor de start van
Jogging 80, naast de
Oosthoektent.

De jaarmarktjogging was eens te meer een succes, met
opnieuw maar deelnemers dan vorig jaar. Een dikke proficiat aan Sportdienst en de vele vrijwilligers!

En daar zijn ze vertrokken!

Kattebroek sportief

En daar zijn ze vertrokken!aRaadslid Jan Margot loopt via de rode loper de
Oosthoektent binnen na 21 km. De verdiende kriek wenkt.

Schepdaal in vorm

Nieuwe
speeltuigen
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■

Schepen voor jeugd Elke
Zelderloo stelde op de
gemeenteraad van september voor nieuwe speeltuigen te plaatsen op een aantal plaatsen in de gemeente
en kreeg daarvoor de algemene goedkeuring.
In een brief aan de
gemeente hadden 27 kinderen tussen 3 en 7 jaar in
het voorjaar gevraagd of
er op het pleintje in de
Weggevoerdenlaan
een
speeltuig kon komen. De
jeugddienst onderzocht dit
verzoek en de vraag bleek
terecht. Er wonen veel
kleine kinderen en er komt
een speeltuig waarop kleuters kunnen klimmen, glijden, springen, schommelen, zitten…Meteen goed
voor het sociale contact
tussen de kinderen en tussen de ouders.
Ook aan De Kriebel en
aan Jongslag komen er
nieuwe speeltuigen die
aanzetten tot creatieve
activiteit.
■

Groen

Foto niet
aangeleverd

Schepen voor Sport Rita Dedobbeleer feliciteert een
renner met zijn tweede plaats in de koers van
Kattebroek sportief op 21 juli in Sint-Anna-Pede. Deze
wielerclub bestaat 25 jaar. Proficiat!

Proficiat Chiro Iris
Chiro Iris met haar meer
dan driehonderd leden
bestaat 50 jaar en tekende haar verhaal op in het
boek ‘50 jaar Chiroleven
te Dilbeek’, 160 blz. met
250 zwart-wit foto’s.
Proficiat! Zij sluiten hun
gouden jubeljaar af op
vrijdag 18 november om
20.30 u met een receptie
in het Verloren Hofke,
waar alle (oud-)leden en
sympathisanten welkom
zijn.
Je kan het boek bestellen
door overschrijving van
18 euro op rekening 743-0176417-85 van Jan Margot, JB
Brusselmansstraat 17, 1700 Dilbeek (mededeling: ‘BOEK’ +
(eventueel) e-mailadres).

CDE in Ierland

De zestien CDE-reizigers op bezoek bij ambassadeur
Leopold Carrewyn, in zijn residentie in Dublin.

eetfeest van CD&V Kapelle

Met zestien waren ze, de Dilbeekse Christen-democraten
voor Europa, onder leiding van voorzitter Jan Margot,
afdelingsvoorzitter Ivo Peeters en raadslid Koen Diegenant.
Het was een boeiende reis met ernst en luim, en naast toerisme werd CDE ook ontvangen in de City Hall van zowel
Dublin als Belfast. Het waren interessante ontmoetingen.
Maar of we daarom nu officieel moeten verbroederen…

met pensen, koteletten en speciale schotel.
Op zaterdag 26 november vanaf 18 uur en
op zondag 27 november vanaf 11.30 tot 16 uur
in de parochiezaal van Sint-Ulriks-Kapelle,
Kerkstraat 14.

Onze ambassadeur in Dublin, Leopold Carrewyn, was zo
vriendelijk ons met zijn echtgenote te ontvangen in zijn
residentie. Het werd een boeiend onderhoud waar we zicht
kregen op de rol van ambassades in deze tijd. Daarbij komt
uiteraard de Europese en Ierse actualiteit aan bod.

Agenda
Iedereen van harte welkom op het

Staat dit verkeersbord te
laag of staat het gras te
hoog?

Tijdens het jaarmarktweekend was er in Schepdaal al
voor de 35ste keer een tentoonstelling met talent van
eigen bodem. Op de foto Schepen voor cultuur Elke
Zelderloo met Ann Cornelis, een van de exposanten.

