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DILBEEK

Stop de stad
■ Op zaterdag 19 januari 2008 hield CD&V haar nationale
nieuwjaarsreceptie in Groot-Bijgaarden. Afdelingsvoorzitter
Ivo Peeters en fractievoorzitter Jan Margot overhandigden
er een Open Brief aan de Vlaamse Minister-president waarin
onze groep haar bezorgdheid uit over de intentie om van delen van Dilbeek “Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel” te
maken.
De brief is te lezen op www.dilbeek.cdenv.be. Hier enkele citaten.
“…Wij vragen om bij de verdere uitwerking van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan de Dilbeekse gebieden te verwijderen uit de afbakening “Stedelijk Gebied rond Brussel”.
Deze term suggereert op zich de uitbreiding van Brussel en
doet denken aan de grootstad met hoogbouw. Juist omdat wij
“Groene Gordel”-gemeente willen blijven hanteerden wij bij de
gemeenteraadsverkiezingen het motto ‘Stop de stad’.”

Ivo Peeters en Jan Margot overhandigden op de Nieuwjaarsreceptie een Open Brief aan Minister-president Kris Peeters
niet verder overschrijden.”

P
O
ST

“Maar het gaat duidelijk om meer dan om terminologie. Wij
verzetten ons ook tegen het optrekken van het aantal bouwlagen
in onze gemeente.…Er zijn toch ook tal van betere instrumenten: aandacht voor woonkwaliteit, verdichting en inbreiding,
opsplitsing van eengezinswoningen in meergezinswoningen,
hergebruik van bedrijfspanden,…”
“Ook inzake mobiliteit moeten we vermijden dat het verkeer
dichtslibt. Men mag de ruimtelijke draagkracht van Dilbeek

“… Laat Dilbeek een gemeente blijven waar het goed is te leven. Eerder een dorp dan een stad. Met veel groen en rust. Geen
eiland, wel een leefgemeenschap open op de wereld, ook aantrekkelijk voor bezoekers, met aandacht voor mobiliteit. Geen
slaapgemeente. Wel een bruisende gemeenschap met een rijk
verenigingsleven.”

Half februari nodigde het kabinet van de Minister-president Ivo
en Jan uit op het kabinet om een en ander te bespreken. Ook
de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening moet nog
advies uitbrengen vooraleer de gemeenteraad het ontwerp van
Gemeentelijk Structuurplan zal bespreken. Wordt dus vervolgd.

Muziekacademie
Het schepencollege stelde
in december de Madrileense
architect Carlos Arroyo aan
voor de nieuwbouw van
de muziekacademie. Na de
beslissing van de gemeenteraad van juni 2006 kwam er
een “Open Oproep” van de
“Vlaamse Bouwmeester. Er
waren 183 architectenbureaus kandidaat (waarvan

45 buitenlandse), waarvan
er 5 werden geselecteerd. De
Spaanse architect, die in ons
land samenwerkt met drie
studiebureaus, moet nu de
plannen uitwerken. De 600
leerlingen en 30 leerkrachten zullen wellicht in 2010
terecht kunnen in een uitdagend en stimulerend gebouw
vlak naast Westrand.
Voorzitter, coördinator en directie van de muziekacademie samen
met Schepen voor onderwijs Georges De Vliegher
en de burgemeester bij de plannen van de nieuwbouw
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Wind

25 jaar Seniorenraad

Het partijbestuur van CD&V-Dilbeek boog zich onlangs
over het thema windenergie, omdat in deze tijden van
stijgend klimaatbewustzijn na te gaan hoe we kunnen bijgedragen tot duurzamer energiebeleid. Bruno Moens, milieucoördinator lichtte een en ander toe, met uitgebreide
informatie over de inplantingmogelijkheden van windmolens in Dilbeek. Op basis van o.m. deze informatie kan het
gemeentebestuur met kennis van zaken beslissen. Meer info
op www.dilbeek.cdenv.be.

De Seniorenraad bestaat 25 jaar, en dat wordt in de maand
mei gevierd. De Seniorenraad is zeer actief. Samen met
OCMW, gemeente, Provincie en VUB deed hij een seniorenbehoefteonderzoek, dat mee aan de basis lag van het Lokaal
Sociaal Beleidsplan. De raad organiseert ook computerlessen,
waar momenteel 106 senioren aan deelnemen.

Met CD&V op de top
Op 4 februari stonden drie Dilbekenaren op de top van de
Aconcagua (6962 m) in Argentinië, de hoogste top ter wereld,
als men Azië buiten beschouwing laat. En vermits het in Azië
ook winter is en er daar niemand klom waren zij eventjes de
hoogste mensen ter wereld... Gewoonlijk slaagt 1 op 3 erin de
top te halen. De drie Dilbekenaren Jef en Patrick Vanderoost
en Jan Margot slaagden er alle drie in en haalden dus 3 op 3.
Zij deden er 10 dagen over om zo hoog te geraken (zonder
hoogteziekte). Zij kregen het niet “hoog in hun bol” maar
kunnen sindsdien wel nog beter relativeren. Wat niet belet dat
de twee raadsleden de vlag hoog in hun hart blijven dragen.

Twee Dilbeekse CD&V-raadsleden (Jan Margot en Jef Vanderoost) op de top van de Aconcagua (6962 m)

Schepen voor senioren Rita Dedobbeleer en de voorzitter op
de nieuwjaarsreceptie van de 25-jarige seniorenraad met 3
van de 4 oprichters (Oscar Decleire, Jeanne Steenput, Jean
De Koninck en Madeleine Agneessen)

Witte Kerst
De elfde editie van Witte Kerst, het kerstfeest voor alleenstaanden, was weer een voltreffer. De Savioparochie stelde
zaal, verwarming, borden en bestek gratis ter beschikking,
de gemeente betaalde (voor het eerst) de maaltijden; seniorenraad, sociale raad en bedrijven stonden in voor de andere
kosten en vele vrijwillige handen zorgden voor het klaarzetten van zaal, buffet, geschenkjes, vervoer van de gasten… Het
was een hartverwarmend kerstfeest voor de 90 deelnemers.
En ook in de huiskamers, want tot ieders verrassing kwam de
nieuwsdienst van VTM langs voor een reportage.

Schepen Rita Dedobbeleer met enkele leden van de werkgroep Witte Kerst, waarvan E.H René Aelbrecht, Emma Dewolf, Chris Duchau, Luc De Clercq, Jacques De Meulemeester, E.H. Adelin Verkerken en Anja Coppens deel uitmaken.
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In de kijker:
Sterre Janssens
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■ In deze nieuwe rubriek stellen we telkens een mandataris
voor. Sterre Janssens bijt de spits af. Zij kwam voor als CD&V
bij het kartel in de aanloop naar de verkiezingen van 2006.
De familie Janssens is een actieve “Savio”-familie en engagement is Sterre met de paplepel ingegeven. “Het was Rita
Dedobbeleer die me overtuigde om me kandidaat te stellen!”,
aldus Sterre bij een kopje thee.
Sterre kwam na de verkiezingen met haar 27 lentes als jongste mandataris in de OCMW-Raad. “Bernadette Van Coillie
maakte me wegwijs in het OCMW. Het lag niet voor de hand
om de werking en de vele dossiers in het begin onder de knie
te krijgen! Dat is nu meer dan een jaar geleden. Ik stel
vast dat het OCMW meer en meer geleid wordt als
een echt bedrijf. Zo behandelt het Comité Financiën en Patrimonium, waarvan ik lid ben,
boekhouding, budgetten, grote projecten
(o.m.inventariseren van alle gronden van het
OCMW). Echt een boeiende uitdaging.”
Sterre is blij met de leerrijke ervaring die ze
opdeed en is tevreden over de inbreng
die ze samen met de fractiegenoten in
het OCMW-bestuur kon doen. “Ik
zie de toekomst van het OCMW
optimistisch in, men werkt er over
de partijen heen constructief samen,
er is een langetermijnvisie (zoals voor
de toekomstige capaciteit van het rusthuis)
e n
men denkt innovatief.” Wat beter kan? “Misschien wat minder regeltjes en meer flexibiliteit? Maar ‘t is zeker typisch voor
jongeren om daar kritisch over te zijn?”.
Jammer genoeg besliste Sterre onlangs om haar mandaat
door te geven. “Door veranderingen op mijn werk en veel
buitenlandse reizen, kan ik niet meer voldoende deelnemen
aan de wekelijkse vergaderingen en ontbreekt het me aan tijd
om de dossiers grondig voor te bereiden. Als ik iets doe, moet
het goed zijn!” Natuurlijk blijft Sterre actief in de partij. “Ik
verdwijn zeker niet van het toneel, ik zet alleen een stap opzij
en laat mijn plaats aan iemand die zich 100% kan inzetten
voor het OCMW.” We steunen de beslissing van Sterre en zijn
er zeker van dat we haar op het voorplan terugzien als de
tijd rijp is.

Molenberg

WWW

In oktober drukte een wisselmeerderheid (VLD + UF +
Vlaams Belang) een beslissing door in verband met een onderhoudsbeurt van de Molenbergstraat, voor een bedrag van
400.000 euro. Onze fractie stemde tegen omdat er geen plannen waren en wij dus niet konden oordelen over de werken.
Einde januari bleken er nog altijd geen plannen te zijn.

CD&V Dilbeek 24 uur 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
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5de CDE-Schrikkel
prijs voor Marjolein
De Bruyker

‘t Was weer druk…

http://www.everestzondergrenzen.be/ en op http://www.azg.
be/blog/marjolein/

Schepen voor sociale zaken Rita Dedobbeleer bij Lisa Vander Veken die vorig jaar een soloslim speelde, samen met echtgenoot Jean
De Koninck, één van de medestichters is van de seniorenraad

Eens in de vier jaar reiken de Dilbeekse CDE (Christendemocraten voor Europa) op 29 februari de Schrikkelprijs uit aan
een Dilbekenaar die zich verdienstelijk maakte voor de internationale uitstraling en verbroedering en zo werkt aan het
Europese vredesideaal van “alle mensen broeder” en “nooit
meer oorlog”.
De eerdere laureaten: Reginald Schaumans,Wereldvoorzitter
van de Jaycees(1992); Guido Vereecke, Directeur van de
Brakke Grond in Amsterdam (1996); Professor Adhemar uit
Sint-Ulriks-Kapelle (stripfiguur ridder Marc Sleen) (2000) en
Goedele Liekens, Goodwill Ambassador bij UNFPA, het bevolkingsfonds van de UNO (2004).

Schepen voor sociale zaken Rita Dedobbeleer viert honderdjarige
Julia Spinnoy

Tijdens de week van de goesting roerde Jef Vanderoost in de kookpot samen met de burgemeester. Wie de grootste vinger in de pap
had blijft “interne keuken”
Marjolein De Bruycker, topvrouw op de Everest
en apotheker voor AZG in Soedan

Tijdens een Music for life-fuif in Mechelen waren Roeline Ham,
Sterre Janssens, Jef Vanderoost en Jan Margot van “de partij”

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

De 5de CDE-Schrikkelprijs gaat naar Marjolein De Bruycker,
die in 2007 de top haalde van de Mount Everest, ten voordele van Artsen Zonder Grenzen. Deze energieke 27-jarige uit
Dilbeek werkt intussen als “vliegende apotheker” voor AZG
in Soedan. De prijs wordt haar uitgereikt bij haar terugkeer.
Meer over haar klim- en andere ervaringen op

