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D!RECT
De kracht van
water

DILBEEK

■

Orkaan Katrina sloeg keihard toe en leerde ons nogmaals dat mensen machteloos zijn tegenover de kracht
van natuurelementen. Het
grote Amerika leek er niet
mee te kunnen omgaan: geen
rampscenario’s, geen overlegstructuur tussen de verschillende overheden,… Na
het ponskaartenfiasco bij de
voorlaatste presidentsverkiezingen toonde dit land zich
opnieuw van zijn zwakste
kant.
De internationale pers wees
erop dat men ginds te sterk
individueel gericht is. De
politiek zorgt er vooral voor
de individuele vrijheid en
dan pas voor samenleving,
solidariteit, sociale zekerheid... Elk voor zich is er
sterker dan een gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. Het typische
‘God bless you’ komt in feite
neer op ‘red jezelf, want op
de politiek moet je niet rekenen’.
Men had de ramp niet kunnen vermijden, maar misschien wel de gevolgen. Men
had de dijken kunnen versterken, maar die budgetten
stelde men altijd maar uit.
Men had sneller en efficiënter kunnen ingrijpen.
De politiek draagt een zware
verantwoordelijkheid.
Politiek is niet in de eerste
plaats zorgen voor zo laag
mogelijke belastingen of
voor zoveel mogelijk leuk
nieuws. Politiek is wel permanent zorg dragen voor de
gemeenschap, en zorgen
voor een veilige en duurzame toekomst.
Ook Dilbeek kreeg deze
zomer een lading noodweer
te verwerken. Waren de gevolgen voor de getroffen
families te vermijden geweest of was dit een geval
van overmacht? Hier met
een eenvoudig ‘ja’ of ‘nee’ op
antwoorden is de waarheid
geweld aandoen. Maar het is
ook niet juist dat Dilbeek de
voorbije decennia altijd als
een goede huisvader werk
maakte van het onderhoud
en de modernisering van het
rioleringsnetwerk.
Het wordt tijd dat Openbare
Werken ook hier een tandje
bijsteekt. Net zoals in de VS
stelt men al te vaak investeringen uit, niet alleen voor
wegenwerken, ook voor rioleringen. Meerjarenplanning
is meer dan mooie nota’s
schrijven, het is ook durven
voorzien in fondsen om de
plannen uit te voeren.
Ivo Peeters
Voorzitter CD&V Dilbeek

Gordel
De 25ste Gordel was een
groot succes. De oorspronkelijke boodschap blijft
springlevend: met dit sportief-culturele familiegebeuren de eigenheid van de
Vlaamse Rand beklemtonen.
Wie dit evenement uit de tijd
vindt, slaat de bal mis.

Kampioenen
Dit jaar stak de kampioenenviering
in een nieuw kleedje. Op een mooie
zomeravond waren zowat honderd
kampioenen en zestien ploegen te
gast in Kasteel La Motte. In de
plaats van een beker kregen de
sportlui dit jaar een handdoek, een
nuttig geschenk voor sporters.

Scoutslokalen
Ketelheide

Plankenveld
Het had heel wat voeten in de aarde, maar op 3
juni was het zover: de gemeente kon het vernieuwde sportcomplex Plankenveld inhuldigen.
De sportdienst is terecht fier op deze realisatie.
Dat het een werk van lange adem was, heeft
onder meer te maken met de werken van
Aquafin. Schepen van sport Rita Dedobbeleer
betrok ook haar vijf voorgangers in de hulde:
Maurice Appelmans, Jan De Craen, Jan
Margot, Marc De Meulemeester en Julien
Sergoigne. Verder bedankte ze de sportdienst,
die enorm veel werk verzette om van dit complex een pareltje te maken.

Schepen van sport Rita Dedobbeleer
geeft de aftrap.

De jeugd van Daring Bodegem mocht het Plankenveld inspelen na de feestklanken van de
Koninklijke Fanfare de ‘Vrije Belgen’

In februari 1999 woedde
een hevige brand in de
scoutslokalen
op
de
Ketelheide. In 2000 kreeg
de gemeente 29 195 euro
van de brandverzekering,
maar kon niet beginnen
met de wederopbouw. Een
bouwvergunning
zou
immers pas verleend worden als er een BPA
Ketelheide zou komen, dat
rekening hield met het
Structuurplan Vlaanderen.
Na heel wat studiewerk
keurde de gemeenteraad
het BPA goed op 24
december 2004. Na gunstig advies door de provincie keurde ook de minister
het plan goed op 11 april
van dit jaar. Schepen van
Jeugd Elke Zelderloo: “De
gemeenteraad van 24 mei
zette het licht op groen om
een ontwerper aan te stellen voor de heropbouw
van de twee scoutslokalen.
De kostprijs wordt geraamd op 90 000 euro.
Voor de binnenafwerking
van de lokalen zullen de
scouts zelf en de VZW
Jeugdinfra zorgen. Ik ben
blij dat er nu eindelijk
schot komt in deze zaak.”

Pagina 4
Nederlands
voor
anderstaligen
■

Voor nieuwelingen in
Dilbeek zijn er al gratis lessen Nederlands in de
Westrand. Sinds september
zijn er ook lessen in de
scholen. Die zijn vooral
bedoeld voor anderstalige
ouders die bewust kiezen
voor
Nederlandstalig
onderwijs voor hun kinderen. Een meertalige folder
met het telefoonnummer
0800 93079 en de oudercomités zorgen voor de
bekendmaking van dit initiatief van gemeente, cultuurraad en provincie.
Schepen voor onderwijs
Georges De Vliegher: “We
willen met deze lessen de
integratie van deze mensen
in onze Vlaamse gemeente
bevorderen.”
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De Kriebel feest
Op 29 juni was het zover: de gemeente opende officieel de
nieuwbouw van gemeenteschool De Kriebel in SintUlriks-Kapelle. Op voorstel van de vorige onderwijsschepen Jef De Ridder waren de werken opgesplitst in drie
fasen. De nieuwbouw, die uiteindelijk 846.653 euro kostte, bevat drie moderne klaslokalen en een crealokaal.
Schepen van Onderwijs Georges De Vliegher: “In deze
ruime lokalen kunnen de kinderen zich thuis voelen. Maar
we willen niet op onze lauweren rusten. Nog dit jaar
beginnen we aan de tweede fase: de verbouwing van het
oude gemeentehuis en de bestaande lokalen. De speelplaats wordt groter en er komt een fietsenstalling en sanitair blok. We hebben voor deze werken 1,8 miljoen euro
ingeschreven, waarvan ruim 1 miljoen subsidie.”
Ons gemeentelijk onderwijs bloeit. Een pluim voor schepen voor onderwijs Georges De Vliegher.
Schepen van onderwijs Georges De Vliegher opent de
deur van de Kriebel

Parkeren in
Itterbeek
■

“Zoals overal waar volk
samenkomt, is ook in
Itterbeek soms overlast
door slecht geparkeerde
auto’s,” aldus Leo Vreys
van de Itterbeekse dorpsraad. “Dit is het geval aan
het Recreatiecentrum en
aan het voetbalveld van
ITNA.” De gemeente zorgde in de Herdebeekstraat
wel voor een twintigtal
parkeerplaatsen, maar dat
volstaat
niet.
Vreys:
“Waarom niet de aarden
weg langs de spoorlijn verharden? Dan kunnen daar
ook auto’s parkeren op
drukke momenten. Daarnaast is het ook goed voor
de wandelaars op het
Breugelpad.

Kasteelhoeve
Lachende gezichten op de Open Monumentendag: oudschepen Jan De Craen, schepen Georges De Vliegher,
raadslid Bernadette Van Coillie en de huidige en vorige
schepen van cultuur: Elke Zelderloo en Jan Margot.

Vijf jaar geleden zag het er
niet zo goed uit. Even het
geheugen opfrissen met
enkele krantentitels. Het
Nieuwsblad (13 -11-2001):
‘Burgemeester droomt van
gloednieuw administratief
complex’, Het Nieuwsblad
(20-11-2001):
‘Laiterie
goedkoper dan nieuw administratief complex’. Het
Laatste Nieuws (22-112001) gaat zelfs verder:
‘Dilbeekse coalitie op springen?’.
Deze titels geven de sfeer
weer die ontstond toen de
burgemeester wilde afzien
van de restauratie van de
Laiterie. CD&V trok toen
aan de noodrem, Dilbeek
mocht die plannen toch niet
afvoeren. Een groot administratief centrum zou minder
nuttige werkruimte opleveren en bovendien meer kos-

Politie vindt gebouw
Tegen de jaarwisseling zal het tachtigkoppige politiekorps in de Saviowijk
gehuisvest zijn. De gemeente kon een tweede gebouw aankopen in de
Stationsstraat, wat veel minder kost dan de uitbreiding van het bestaande
gebouw. De gemeenteraad van september keurde de aankoop unaniem
goed en feliciteerde de politie. Schepen Rita Dedobbeleer is gelukkig: “De
ligging is ideaal voor de politie, de gemeente bespaart geld en Savio verliest
gaan parkeerplaatsen.”

Agenda

eetfeest
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.

Vijverfestival
tegen verzuring

De tweede editie van het Vijverfestival was
een voltreffer!

Iedereen is van harte
welkom op het

van CD&V Kapelle
met pensen, koteletten
en speciale schotel.

ten aan de gemeente: 3,5
miljoen euro, tegen 1 miljoen euro voor de Laiterie
(na aftrek van de subsidies).
Waar is de tijd... Gelukkig
zegevierde het gezond verstand.
Op de jongste Open Monumentendag kon heel Dilbeek
zien dat het goed was. De
schuur van deze fraaie vierkantshoeve uit 1889, beschermd monument sinds
1990, is prachtig en de burgemeester feliciteerde terecht
architecten en aannemers.
Intussen namen de diensten
Bevolking en Openbare
Werken hun intrek in de
Kasteelhoeve. De restauratie
van deze vleugel koste uiteindelijk 2,4 miljoen euro,
waarvan 20% ten laste van
de gemeente. Eind goed al
goed.

Dankzij dit gebouw zijn de huisvestingsproblemen van de Dilbeekse politie van de baan.

Het tweede Vijverfestival rond en op de vijver van het kasteel was een toonbeeld van
creativiteit, gezelligheid en ongedwongen
verbondenheid. Een pluim voor de talrijke
enthousiaste vrijwilligers die met dit initiatief Dilbeek op de culturele kaart zetten. Zij
doen jong en oud glimlachend meedoen, het
tegengif tegen verzuring. Proficiat aan alle
medewerkers. We kijken al uit naar de
zomer van 2006!
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