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DILBEEK

D!RECT
CD&V houdt woord

Onze ploeg (14 mannen en vrouwen)

Mensen rekenen op geloofwaardig en betrouwbaar
bestuur. Van CD&V hoef je
daarom geen klatergoud te
verwachten, wel oplossingen
voor concrete noden. Onze
realisaties in de Vlaamse regering bewijzen dit.

■ In januari werd de gemeenteraad ‘geïnstalleerd’ en werd ook de OCMW-raad verkozen. De CD&V/N-VA/DNA!-ploeg
ziet er thans als volgt uit: 6 vrouwen en 8 mannen, 10 in de gemeenteraad, 4 in het OCMW.

Voor de verkeersveiligheid van
onze kinderen realiseerden we
de zone 30 aan de schoolpoorten. Het mobiliteitsprobleem pakten we aan door de
reorganisatie van gevaarlijke
(kruis)punten en het wegwerken van de zgn. ‘missing links’
in het wegennet: onder impuls
van minister Kris Peeters gebeurt het nu eindelijk! De renovatie van de Antwerpse ring
was zelfs vroeger klaar dan gepland. Kris haalde ook vrachtwagens van de weg door de
verdieping van rivieren en kanalen en door de subsidiëring
van aanlegkaaien voor bedrijven.

Zes gemeenteraadsleden

CD&V kiest resoluut voor de
zwakkeren in de samenleving.
De wachtlijst in de bouw van
rusthuizen en ziekenhuizen
wordt in 2 jaar tijd weggewerkt: momenteel zijn er 45
ziekenhuizen, 11 gehandicaptenvoorzieningen en 65 voorzieningen voor ouderen op
komst.
Het aantal sociale woningen
werd de voorbije jaren uitgebreid met jaarlijks gemiddeld
2171, of in totaal 6513 woningen.
Wat betreft kinderopvang
legde minister Inge Vervotte
de lat voor zichzelf zéér hoog.
Het Vlaams regeerakkoord
beloofde 5000 extra plaatsen.
Inge verdubbelde dat streefdoel: tegen 2009 liefst 10.000
meer dan in 2004! En bovendien slaagt ze er nog in ook:
in de kinderopvang zijn er zijn
intussen al 8450 plaatsen bijgekomen.
Ondanks al deze realisaties
slaagden wij erin een begrotingsoverschot op te bouwen
van 1,6 miljard euro in de
periode 2004-2006. Aan dit
tempo is de Vlaamse overheidsschuld tegen 2008 herleid tot… 0 euro!
Wie doet het ons na?
Jo Vandeurzen
nationaal voorzitter CD&V

Vier schepenen
Elke Zelderloo (CD&V): 1ste schepen, patrimonium, lokale economie, landbouw, energie en Europese zaken; Rita Dedobbeleer (CD&V), sociale zaken, senioren, gelijke kansen, huisvesting en woonbeleid, groenbeleid; Georges De Vliegher
(CD&V), onderwijs, intercommunales, nieuwe media & e-loket, afvalvoorkoming, ontwikkelingssamenwerking; Willy
Segers (N-VA), jeugd, cultuur, toerisme en Vlaamse zaken.
Jef Vanderoost (CD&V), Lies Vereecke (DNA!), Jan Margot (CD&V), Reindert De Schrijver (DNA!), Julien Sergoigne
(CD&V) en Stijn Quaghebeur (DNA!).

Vier (op de 11) OCMW-raadsleden
Bernadette Groenweghe-Van Coillie (CD&V), Martine Pitteljon (DNA!), Sterre Janssens (CD&V) en Paul Van den Bosch
(N-VA). De eerste twee zetelen in het vast bureau.
De andere kandidaten en
bestuursleden
omringen
onze mandatarissen en zijn
actief in fractie, werkgroepen, commissies, vzw's en
andere raden... Allen hebben
één ding gemeen: ze willen
zich inzetten voor een beter
Dilbeek. De samenwerking
tussen de groepen verloopt
zeer vlot en staat voor meer
dan de optelsom der delen:
samen sterk. Een gezamenlijke fractiewerking staat
een eigen werking niet in de
weg: elk bewaart zijn identi-

teit: CD&V en N-VA blijven
aparte partijen, DNA! een
vernieuwende beweging.
Tot dusver draait de coalitie
beter dan de vorige periode.
Hopelijk blijft de bereidheid
om samen vooruit te gaan,
met respect voor ieders mening. De mix van ervaring en
verjonging werkt, de voorzitter van de gemeenteraad
speelt zijn rol correct en de
nieuwe gemeentewet herwaardeert het werk van de
raadsleden.

Speciaal voor het CD&V-partijkrantje namen we een plechtige ‘staatsiefoto’ van de 8 CD&V-mandatarissen: vooraan de
drie schepenen, Elke Zelderloo (in het midden), geflankeerd door Rita Dedobbeleer en Georges De Vliegher. Achteraan v.l.n.r.
de gemeenteraadsleden Jan Margot (fractievoorzitter), Jef Vanderoost, Julien Sergoigne. Daarnaast de OCMW-raadsleden
Sterre Janssens en Bernadette Groenweghe-Van Coillie.

Adieu, Jozef De Ridder...
Jozef De Ridder zetelde 30
jaar in de gemeenteraad,
voor VU-VOLKS en N-VA.
Hij was 12 jaar schepen,
voor o.m. cultuur, onderwijs en financiën. In oktober
behaalde hij als lijstduwer
nog 1317 voorkeurstemmen
en was er op uit nog mee de
kar te trekken, nu we samen
konden ijveren voor een beter Dilbeek. Een maand later,
op 11 november, bleek dat hij
zijn laatste strijd begonnen
was. Twee maanden later, op
11 januari 2007 (zijn 72-ste
verjaardag) overleed hij. Amper een week eerder nam hij
nog persoonlijk afscheid van
de gemeenteraad, die hem na de gepaste woorden van
zijn partijgenoot Willy Segers - met een staande ovatie
uitwuifde. Een onvergetelijk
moment, voor hemzelf, maar
ook voor al wie er bij was.
De verbondenheid blijft, over
deze grens heen. Jef De Ridder leeft voort in de herinnering van velen, en vooral ook
in de talrijke realisaties waar
hij zijn schouders onder zette, zoals de gemeentescholen.
Al wie met hem heeft mogen
samenwerken, hoe kort of

hoe lang ook, denkt er met
dankbaarheid aan terug.
Jef Vanderoost: “Met pijn in
het hart moeten we nu verder zonder Jef De Ridder. We
zullen de wijsheid van deze
‘grote’ Jef missen.”
Jan De Craen: “Op reis in
Spanje vernamen we het tragische nieuws dat Jef aan zijn
verre reis begonnen was, te
jong en te vroeg. We wisten
dat het ervan moest komen, Jef De Ridder was hoogleraar, maar was ook volks en hield
van het gulle leven. Als CDE (Christen-democraten voor
maar toch was het plots alsof
Europa)-Dilbeek op reis ging was hij graag van de partij.
de zon wat minder scheen en
Hier een schalks moment in Krakau (2003).
de wereld stilstond. Zoveel
herinneringen kwamen naar
boven. Veertig jaar samenwerken voor dezelfde idealen, af en toe langs andere
wegen maar altijd met het- In februari liep Westrand vol De Dobbeleer wil aandacht
zelfde doel voor ogen: onze senioren voor het jaarlijkse besteden aan de specifieke
mooie gemeente Vlaams, so- Verbroederingsfeest. Volgens behoeften van de senioren
ciaal, leefbaar en verdraag- de voorzitter van de senioren- en zal daartoe intens samenzaam houden. Toen de laat- raad zijn de senioren in Dil- werken met de Seniorenraad.
ste jaren ook onze politieke beek goed voor 25% van de 60-plussers die willen toetrewegen samenkwamen werd bevolking en zal die verhou- den kunnen zich informeren
een oude droom eindelijk re- ding de komende jaren nog op de Gemeentelijke Sociale
aliteit. Maar intense vreugde toenemen. Schepen voor So- Dienst.
en diep verdriet liggen soms ciale zaken en Senioren Rita
dicht bij mekaar... Jef, we
zullen je hard missen in ons
Dilbeek, dat je zo nauw aan
het hart lag. Vaarwel!”

Senioren blijven actief

Pagina 4

Nieuwbouw
muziekacademie
Met de gedrevenheid hem
eigen heeft Schepen voor
onderwijs Georges De Vliegher zich sinds jaren vastgebeten in het dossier van de
muziekacademie. Sinds de
jaarwisseling heeft Georges
niet stilgezeten en is niet van
plan dit dossier nu te laten
liggen. En dat mag ook niet:
de onderwijsinspectie heeft
een duidelijke timing geëist.
In april 2000 besliste de gemeenteraad over te gaan tot
de nieuwbouw van de muziekacademie, in december
werd de procedure met de
Vlaamse Bouwmeester opgestart.
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Met het oog op de grondverwerving van de gronden
aan Westrand is contact opgenomen met het BLOSO.
De grond naast Westrand
(met vervallen schuur) zou
187.000 euro kosten. Nu
dat perceel blijkbaar te klein
is moet er eventueel een
stukje van de Westrandparking worden gebruikt. Het
BLOSO vindt dat Dilbeek
dan ook meteen de rest van
de gronden kopen tegen
1.023.000 euro. Voor alle
zekerheid zijn nog alternatieven onderzocht maar de
conclusie blijft dat de grond
aan Westrand de aangewezen locatie blijft. In ging de
gemeenteraad alvast over tot
de onteigening van de grond
naast Westrand. Wordt vervolgd.
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Openbaar Groen!
Dilbeek kreeg van de
Vereniging voor Openbaar Groen een eervolle vermelding voor
de bebloemingsinitiatieven. Een pluim voor de
groendienst, die perken
aanlegt en onderhoudt,
zorgt voor bloembakken
en in 2006 voor het eerst
uitpakte met bloemenkorven.
De oorkonde die Dilbeek kreeg in
het kader van ‘Groene Lente 2006’

Leve de voetwegen
In februari opende de gemeenteraad een openbaar
onderzoek omtrent de gedeeltelijke
afschaffing
van een stukje voetweg in
Groot-Bijgaarden. CD&V/
N-VA/DNA! Verzette zich
niet tegen de principiële
goedkeuring. Na het openbaar onderzoek komt de
zaak toch opnieuw op de
gemeenteraad en uiteindelijk is het de provincie die
beslist. Het argument dat de
voetweg “feitelijk niet meer
gebruikt wordt” is verwonderlijk als men weet dat er

aldaar een twee meter hoog
hek staat…
Jan Margot greep dit agendapunt aan om voor te stellen
de voetwegen beter te inventariseren en bekend te maken: “Ze zijn wel beschreven
in de Atlas der buurtwegen,
maar waarom niet via duidelijke bordjes aangeven dat er
een voetweg loopt? Zo zullen
wandelaars en fietsers deze
‘trage wegen’ dankbaar gebruiken. Het past bovendien
in het mobiliteitsbeleid.”

Op 19 december mocht Schepen voor Groenbeleid Rita Dedobbeleer in Gent de eervolle vermelding in ontvangst nemen.

Mobiliteit
In januari besliste de gemeenteraad een tonnagebeperking (3,5 ton) in te voeren voor de Thaborstraat,
Bergring, De Bergen en de
Kerselaarstraat. Fractievoorzitter Jan Margot verklaarde
dat
CD&V/N-VA/DNA!
dit “voor één keer” zouden
goedkeuren: “Wij dringen
aan op een globale aanpak

van verkeersproblemen. We
moeten de gemeente niet
besturen in functie van de
klachten van inwoners. Of
er verkeersbeperkende maatregelen nodig zijn moet globaal worden aangepakt, en
dan liefst aansluitend bij het
mobiliteitsplan dat al jaren
wacht op uitvoering.”

Waarom niet zoals in andere gemeenten bordjes aanbrengen
aan onze voetwegen? Zij kunnen, mits onderhoud, een toeristische meerwaarde bieden.

BPA Appelmanslaan: 220 bezwaarschriften !
■ Eind vorig jaar werden meer dan 220 bezwaarschriften ingediend tegen de plannen om een laatste stukje groen te laten
verdwijnen voor een kolossaal appartementsblok van 29 appartementen.
Samen met de collega’s in
het college van burgemeester
en schepenen vindt Georges
De Vliegher dat nu niet meer
mag worden getalmd met de
nieuwbouw van de muziekacademie.

WWW
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.

Wijkbewoner Olivier De
Ryckere: “Dit megalomane
project past niet in deze residentiële wijk. Naast het verdwijnen van het groen is ook
verkeers- en parkeeroverlast
te vrezen. De Berchemstraat
is nu al een gevaarlijke sluipweg.”
Zelden was een buurt zo
eensgezind: zij kiezen terecht
voor het behoud en opwaardering van het parkgebied en
zijn tegen deze verdere verstedelijking. Namens CD&V/
N-VA:DNA! vroeg Jan Margot tijdens de gemeenteraad
van januari om dit dossier

tijdig te agenderen op de gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke ordening. De
wijkbewoners brachten alle
informatie over dit dossier
keurig samen: http://users.
telenet.be/bpa_appelmanslaan/

Massaal verzet tegen de wijziging van het BPA Parkgebied
Appelmanslaan (hoek Berchemstraat): de huidige eigenaar
wil het parkgebied laten wijzigen om er een blok met 29
luxueuze appartementen neer te zetten.

Ontbijt
De bestuursleden van CD&V GrootBijgaarden en Kapelle nodigen u van harte uit op hun ontbijtbuffet
op zondag 22 april in het Collegium, Brusselstraat 259, GrootBijgaarden.
Van 8 tot 11.30 uur wordt u verwelkomd door een enthousiaste ploeg,
en kan u aanschuiven voor een stevige spek met eieren of een ovenverse koffiekoek.
Kinderen onder de 12 jaar kunnen op het springkasteel en mogen gratis ontbijten.

