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Wij maken het verschil
O In maart keurde de gemeenteraad het meerjarenplan goed. Fractievoorziter Jan Margot:“Het is een degelijk werkstuk, waarmee we onze gemeente de volgende jaren kunnen besturen, samen met onze coalitiepartner. Wij hopen dat ook de minderheid
ons hierbij zal steunen, in het belang van alle Dilbekenaren”.
Fractiesecretaris Jef Vanderoost toetste het plan: “We vinden
veel punten terug uit het verkiezingsprogramma waarmee wij
in oktober 2006 naar de kiezer stapten”. (zie ook persbericht
met concrete bedragen: www.dilbeek.cdenv.be)
Ook in de uitvoering van de plannen spelen we mee: de schepenen werken hard, maar ook de raadsleden hebben hun
inbreng in de nieuwe gemeenteraadscommissies. De eerste
vergadering van de commissie gebiedsgebonden materies was
interessant en nuttig. Commissievoorzitter Jef Vanderoost:
“We bespraken de ‘masterplannen’ van Openbare Werken.
Tegen begin 2009 willen we een gedetailleerd plan voor zowel de heraanleg van wegen, voetpaden en fietspaden. Ook
van het verkeerscirculatieplan moet men nu snel werk maken. Je moet immers eerst weten hoe het verkeer zal lopen
eer je de infrastructuur aanpast. Zeker voor fietsroutes is dit
van levensbelang. Het is ook best om werken te combineren
met grote bovenlokale werken zoals van Aquafin of Infrabel. Maar bovenal willen we meer visie: de veiligheid en de
toestand van de wegen moet het criterium zijn, niet de verfraaiing of persoonlijke vragen. Het plan voor de Dilbeekse
kern moet verder gaan dan Spanjeberg-Kasteelstraat-Baron
de Vironlaan. We willen voor elke dorpskern een plan voor
verkeer, infrastructuur, parkeerbeleid. De uitvoering kan men
spreiden in de tijd, maar het moet uitgaan van een visie. En de
gemeenteraadscommissie moet men er regelmatig bij betrekken”.
Tijdens de gemeenteraad van 29 april was er al resultaat: het
voetpaden- en het onderhoudsprogramma voor wegen was

WWW
CD&V Dilbeek 24 u op 24 bereikbaar Een artikel uit een
vorig nummer lezen? Interesse voor de laatste nieuwtjes
en actualiteiten van CD&V Dilbeek? Meer weten over
mandatarissen of met hen contact opnemen? Voor dit en
nog veel meer kan je terecht op www.dilbeek.cdenv.be
en op www.jongcdenvdilbeek.be

Fractiesecretaris Jef Vanderoost en fractievoorzitter
Jan Margot steken een tandje bij in een woonstraat
waar het aangenaam fietsen, wandelen en wonen is.
al aangepast aan de adviezen van de commissie. (lijst van geplande werken op www.dilbeek.cdenv.be).
Einde mei boog de commissie zich over de rioleringen. Er zijn
niet alleen ambitieuze Europese doestellingen qua waterzuivering, er is ook nog veel te vermijden wateroverlast.

Pagina 4

DIRECT - Informatieblad CD&V - JAARGANG 7 - NUMMER 4 - JUNI-JULI 2008

Stop de stad (vervolg)
O Op 19 januari overhandigden CD&V-afdelingsvoorzitter Ivo Peeters en fractievoorzitter Jan Margot de Vlaamse Ministerpresident een Open Brief, met de bezorgdheid over het ontwerp Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant om delen van Dilbeek ‘Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel’ te maken.
In maart sprak de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening zich in dezelfde zin uit en tijdens haar eerste vergadering op 8 april schaarde ook de gemeentelijke commissie voor gebiedsgebonden materies, onder voorzitterschap
van Jef Vanderoost zich achter dit standpunt en besliste een
motie voor te leggen aan de gemeenteraad. Daarin verzet de
gemeenteraad zich “tegen het onderbrengen van delen van
Dilbeek in het ‘Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel’ en
tegen de ongebreidelde en niet ten gronde onderzochte geplande optrekking van het aantal bouwlagen in de gemeente
en wenst zijn beslissingsbevoegdheid over het ruimtelijk beleid in het betreffende gebied te behouden. De gemeenteraad
wenst Dilbeek te behouden als een groene en Vlaamse ge-

meente in het buitengebied en verzet zich tegen elke vorm van
verstedelijking”.
De gemeenteraad van 29 april 2008 keurde deze motie quasi
unaniem goed: 26 ja, 4 neen (de fractie UF). Namens onze
groep verheugde Jan Margot zich over deze eensgezindheid.
Hij wees de fractie UF erop dat veel van haar kiezers evenzeer
gehecht zijn aan het huidige karakter van onze gemeente.
Het gemeentebestuur bezorgde de tekst van de motie aan de
Minister-President en de ministers van de Vlaamse regering
alsook aan de Vlaamse Parlementsleden. Wordt vervolgd.

‘t Was weer druk…
Wivinaklooster
In de gemeenteraad van april stelde fractievoorzitter Jan
Margot de volgende vraag: “Nu de gemeente het Wivinaklooster en het domein van de Broeders blijkbaar niet kan
aankopen, pleiten wij ervoor de Vlaamse overheid aan te sporen dit domein te kopen, zoals
zij eerder deden met het domein Groenenberg in Gaasbeek en De Drie Fonteinen in
Vilvoorde. Dat zou goed kaderen in de
Groene Gordel: tussen Gaasbeek en
Vilvoorde is er een leemte van ca.
15 km. Dit prachtige domein zou
de cirkel van groene longen rond de
grootstad rond maken. Het klooster
zelf kan men ombouwen tot rusthuis of jeugdherberg.” De burgemeester vond dit een interessante
piste en het college zou de Vlaamse gemeenschap wijzen op deze opportuniteit.

Schepen voor onderwijs Georges de Vliegher tijdens de ceremonie
protocollaire van de 30ste scholenloop op 26 april. De wisselbeker
ging naar De Klimop uit Schepdaal.

Voor de 25ste keer organiseerde de sportdienst het gezellige recreatievoetbaltornooi. Het was dit jaar uitgesteld tot Pinksterzaterdag.
Op de foto Groen Treeske, een van de weinige teams die geen enkele
editie miste met uiterst links raadslid Jan Margot die elke keer van de
partij was.
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In de kijker:

Denkavond
Erik De Schrijver
wervelend succes!

O Erik De Schrijver is de tweede mandataris die we in deze
nieuwe rubriek voorstellen. Hij volgde in april Sterre Janssens
op in de OCMW-raad.
Erik is niet nieuw in de lokale Dilbeekse politiek. Hij was zowel in 2000 als in 2006 kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen. Naast het voorzitterschap van CD&V Groot-Bijgaarden & Kapelle, stopt hij zijn vrije tijd in het bestuur van
de sporthal Ten Gaerde, het kinderdagverblijf ‘t Bijgaardje en
de oudervereniging van Don Bosco. “Ik kan niet blijven stilzitten. Vooral het verenigingsleven in Groot-Bijgaarden, waar
ik geboren en getogen ben, is mijn grote plezier!” aldus Erik
op een warme meidag in de tuin waar zonen Louis en Lucas
rondspelen en dochter Paulien de kleine mederedactrice probeert bezig te houden.
Sterre Janssens gaf begin dit jaar haar mandaat in het OCMW
door aan Erik. “Het zal voor Sterre een moeilijke keuze zijn
geweest. Ik zal zeker proberen er met evenveel motivatie tegenaan te gaan”. Nu hij al een paar vergaderingen achter de
rug heeft, weet Erik al duidelijk hoe hij zijn taak wil opnemen
en een goede continuïteit in Sterre’s degelijke werk wil verzekeren. “Het OCMW doet vaak alleen denken aan voorzieningen voor bejaarden en kansarmen, terwijl het een bredere
vorm van maatschappelijke dienstverlening voor de samenleving voorziet.” Er komen in het OCMW voldoende interessante dossiers aan bod die Erik graag namens onze partij
extra zal opvolgen. Kinderopvang en woonproblematiek zijn
daar voorbeelden van. “Vooral de financiële aspecten vind
ik interessant en ik ben fervent voorstander van onze lokale
CD&V-slogan Durven Investeren” vult Erik aan.
Naast zijn goed gevulde OCMW-agenda blijft Erik uiteraard
ook de werking van de partij en de beleidsontwikkeling van
het gemeentebestuur actief opvolgen. Erik zal zich niet vervelen...

O Meer dan 200 geïnteresseerden kwamen naar de ‘open dialoogavond’ van de provincieraadsfractie.
Na het openingswoord van fractievoorzitter An Hermans, was
het aan de 4 trekkers van de werkgroepen: Monique Swinnen, Jean-Pol Olbrechts, Chris Taes & Lieve Vanlinthout.Na
een korte introductie in de werkgroepen was er vooral veel
ruimte voor debat en discussie.Het geheel werd afgerond met
een receptie met Vlaams-Brabantse streekproducten.

Onder het motto ‘Beter leven in Vlaams-Brabant’ organiseerde de CD&V-provinciefractie einde april een dialoogavond. Schepen en provincieraadslid Elke Zelderloo (rechts)
nam er samen met Lieve Vanlinthout (links op de foto, met
in het midden Elke’s moeder Lieve) het luik "Jeugd en Cultuur" voor haar rekening. Enkele weken voordien moest
Elke wegens ziekte haar kaas- en wijnavond afgelasten.
Maar volgend jaar staat die zeker terug op het programma.
Elke kon intussen met haar gekende enthousiasme haar engagementen terug opnemen.

KALENDER
Vrijdag 5 en zaterdag 6 september vanaf
18 uur is er Bruegelfestijn van CD&V Dilbeek
in het Saviocentrum.

Erik De Schrijver met Louis, Lucas en Paulien

Zaterdag 27 september vanaf 17.30 uur
en zondag 28 september van 11.30 tot
16.30 uur: eetfestijn van CD&V Schepdaal
in ‘Ons Gildenhuis’, Markt te Schepdaal.

Pagina 8

DIRECT - Informatieblad CD&V - JAARGANG 7 - NUMMER 4 - JUNI-JULI 2008

‘t Was weer druk…
O 25 maart genoot Schepen Rita Dedobbeleer met een paar kleinOp
k
kinderen
van de karnavalstoet. Ondanks het slechte weer hielden ze
er de stemming in.

Schepen voor Groen Rita Dedobbeleer was op 30 maart aanwezig in
de geboorteboomgaard, waaraan de groendienst flink meewerkt. Rita
is ook fier op de bloemenmanden die de groendienst in mei uithing in
de gemeente, het zijn er wel 130!

Tijdens de viering op 17 maart van 10 jaar strijkwinkel De Plooi
merkte Schepen Georges De Vliegher op dat er zaken die hij beter
kan dan strijken. Hij staat daarin niet alleen.
Een duidelijke boodschap van de schepenen voor onderwijs Georges De Vliegher en Vlaamse zaken Willy Segers samen met de
schooldirecties en ouderverenigingen.

Tijdens
de
Memisa
Tijd
d viering
i i van 20 jaar
j
M i op
p 20 maartt hield
hi ld schepen
h p
voor ontwikkelingssamenwerking Georges De Vliegher (op de
foto naast de burgemeester) de gelegenheidstoespraak. Hij wees
op de onschatbare rol die Memisa speelt voor veel Afrikanen in de
brousse die anders geen medische hulp en geneesmiddelen zouden
krijgen.

Na 40 jaar stopt Roger Gallant (87) met het oudstrijderscomité.
Onder zijn impuls groeide de 11-novemberviering in de SintAmbrosiuskerk uit tot een waardige ceremonie, mede dank zij de
muzikale omlijsting van het kinderkoor van het Regina Caeli. Roger Gallant en zijn echtgenote, centraal op de foto, waren dan ook
opgetogen met de aanwezigheid van deze kinderstemmen op de
verdiende huldiging die hij op het gemeentehuis kreeg op 11 april.

Verantwoordelijke uitgever: Pieter Demeester Re(d)actieadres: CD&V-Direct, Wetstraat 89, 1040 Brussel Fax: 02-238 38 60 - e-mail: direct@cdenv.be

Op 8 maart schonk barones de Viron een 150 jaar oude gravure van
het feodale kasteel (waarvan nu alleen nog de Alenatoren overblijft).
Rechts naast Jean-Bernard de Viron de schepenen Zelderloo, Dedobbeleer en Walravens. Links burgemeester Platteau, met naast hem
barones de Viron naast haar vroegere buren Fons en Jan Margot.

