DILBEEK

» DE WEG VOORUIT

Voor een warm,
bruisend en
duurzaam Dilbeek
waar iedereen mee is
»

De Weg
Vooruit

»
CD&V wil ook de komende zes jaar
vooruit met Dilbeek. Op 14 oktober
krijgt u de kans om mee te bepalen wie
in de toekomst de lijnen uitzet. CD&V
is kandidaat. In Dilbeek zijn we een
echte beleidspartij, die in de afgelopen
zes jaar en in de voorbije decennia
vorm gaf aan de gemeente met talloze
toekomstgerichte projecten. De weg
die wij willen bewandelen is niet die
van links of die van rechts maar de weg
vooruit. In dit boekje gaan we al wat
dieper in op drie belangrijke
inhoudelijke pijlers die we naar voor
schuiven op weg naar een Dilbeek
waar iedereen mee is: welzijn, vrije tijd
en mobiliteit. We gebruiken ze graag
als kapstok om met u in gesprek te
gaan en te vernemen wat in Dilbeek
volgens u beter kan en wat we voor u
kunnen betekenen.

Wij willen de
Dilbeekse
bruggenbouwers zijn
»
Bouwen aan de toekomst van onze gemeente,
daar gaan we voor. Wij willen dé Dilbeekse
bruggenbouwers zijn die mensen met elkaar
verbinden. Om bruggen te bouwen heb je
sterke pijlers nodig: daarvoor zorgt CD&V met
sterke mandatarissen nu, in het verleden en in
de toekomst. En dat bouwen doen we samen.
We hebben de voorbije periode meer dan ooit
ingezet op participatietrajecten. Nog nooit
werd er zoveel overlegd en samen nagedacht.
De reacties van inwoners zijn soms hevig,
zowel in positieve als negatieve zin. Er wordt
wel eens iemand op het verkeerde been gezet
of er is iemand niet tevreden dat zijn of haar
persoonlijke idee of belang niet de bovenhand
haalt. De uitdaging is dus om onze keuzes voor
een duurzame toekomst ook heel goed uit te
leggen. Ook dat engagement willen we
aangaan. Kiest u met ons voor een positieve
toekomst?

www.wijdilbeek.be
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We moeten regelmatig
achterom kijken of
iedereen wel mee is »

De weg naar een betere levenskwaliteit voor iedere
Dilbekenaar begint bij welzijn en onderwijs en daar ligt het
hart van onze partij. Onze gemeente kan heel wat doen om
het welzijn van haar inwoners te verhogen. Onze gezinnen,
in al hun vormen, kunnen extra steun gebruiken. Zo is er
onder andere nood aan meer kinderopvang. We hebben een
inhaalbeweging opgestart en al voor extra plaatsen gezorgd,
maar CD&V wil nog een versnelling hoger schakelen. We
trekken deze lijn door in het onderwijs. We gaan resoluut
voor het uitvoeren van ons toekomstplan met heel wat extra
plaatsen om de groeiende nood op te vangen én de
keuzevrijheid van ouders te verbeteren.
En daar stopt het niet: we willen actief inzetten op het fysieke
en mentale welzijn van onze inwoners van alle leeftijden.
Ook als het minder goed gaat, door ziekte, ouderdom of
eenzaamheid, willen we er voor u zijn. Die zorgeloze oude
dag in een warme, huiselijke omgeving, die verdient ieder
van ons. Wij gaan immers voor wij: geen ik zonder jij.
Hoewel onze gemeente gemiddeld heel wat welvarende
inwoners telt, is er ook steeds meer (onzichtbare) armoede.
We moeten dus regelmatig achterom kijken of iedereen wel
mee is. Zo is de stijgende kinderarmoede voor ons
onaanvaardbaar: elk kind verdient een goeie start. CD&V wil
de Dilbekenaar in al zijn of haar diversiteit versterken en
niemand laten vallen. Wij willen zorgen voor dat duwtje in
de rug, zodat iedereen niet alleen alle kansen krijgt, maar
ook grijpt.

BRUGGENBOUWERS
Tussen verleden en toekomst
»

jaren 90 - Eulalie
Steenput-Van Damme uit
Groot-Bijgaarden was
jarenlang schepen voor de
burgerlijke stand. Zij
voltrok talloze traditionele
huwelijken en vierde heel
wat jubilarissen.

2018 - Vandaag is het
klassieke gezin niet langer
de norm. Ook in Dilbeek is
de diversiteit in
gezinssamenstelling
enorm toegenomen, dat
merkt schepen Bernadette
Van Coillie elke dag. We
hebben dus nood aan een
aangepast gezinsbeleid.

jaren 2000 - Rita
Dedobbeleer heeft jaren
gestreden voor sociale
woningbouw in onze
gemeente. Vrijwel de hele
Savio-wijk heeft een
geschiedenis als sociale
kavel of woning waar heel
wat Dilbekenaren een
eigen stek kregen.

2018 - Ook vandaag staan
er nog meer dan 350
Dilbeekse gezinnen op
een wachtlijst voor een
sociale woning. Als we
ook hen in Dilbeek willen
houden, zijn projecten
zoals het Wolsemveld
enorm belangrijk.

jaren 80-90 -Jan De Craen
was jarenlang dé
voortrekker voor het
Nederlandstalig karakter
van Dilbeek. Onder impuls
van CD&V bleef het een
groene Vlaamse
gemeente, waar het goed
is om leven, zonder
racisme en discriminatie.

2018 - We verwelkomen
jaarlijks heel wat nieuwe
inwoners met heel diverse
achtergronden in onze
gemeente. "Welkom aan
alle Dilbekenaren die het
Nederlandstalig karakter
van Dilbeek respecteren"
blijft ook in de toekomst
onze leidraad!

jaren 2000 - Georges De
Vliegher legde de
fundamenten voor heel
wat welzijns- en
onderwijsinfrastructuur in
onze gemeente: het
OCMW, de
gemeentescholen en
natuurlijk de prachtige
academie!

2018 - Schepen Jef
Vanderoost zet die lijn
vandaag verder met
projecten zoals de
welzijnscampus in GrootBijgaarden, school en
kinderdagverblijf
't Keperke in Itterbeek en
Begijnenborre.
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Vooruit gaan? Dat doen
we zoveel mogelijk te
voet en met de fiets »

Aan onze Dilbeekse schoolpoorten passeren per dag meer
dan 1000 auto’s. Dit terwijl een overgroot deel van de
Dilbeekse kinderen op fiets- en wandelafstand van de
schoolpoort wonen. Schoolstraten, fietspaden, trage wegen
en voorrang voor fietsers en voetgangers, daar gaan we voor.
De zwakke weggebruiker moet voor ons de auto voorbij
steken op de weg vooruit! En dat vraagt ook aangepaste
infrastructuur met goede toegankelijke voetpaden, goed
onderhouden binnenwegjes en veilige fietspaden. Op vlak
van wegen- en fietsinfrastructuur zijn we na jaren stilstand
stilaan op kruissnelheid gekomen. Hier en daar kreeg de
openbare ruimte al een echte facelift, maar er ligt nog meer
werk op de plank. Zo willen we na het Masterplan Dilbeekse
Kern ook de andere dorpskernen opwaarderen.
Heel wat Dilbekenaren nemen dagelijks de trein of de bus.
Maar de stap naar het openbaar vervoer is in Dilbeek niet
zonder hindernissen. Wij willen de parkeerproblemen
aanpakken en zorgen voor veilige fietsparkings. Waarom
installeren we geen Mobipunt in elke buurt? Mobipunten
zijn knooppunten voor verschillende vervoerswijzen op
buurtniveau: parkeerplaatsen voor autodelen, een
fietsparking en een nabije halte van openbaar vervoer. Het
concept kan uitgebreid worden met functies die het comfort
verhogen, of andere behoeften in de buurt kunnen vervullen:
lockers voor pakjes, WiFi-verbinding, fietsdeelpunt,
openbare werkplekken, enz.

ONDERWEG IN DILBEEK
Nog werk aan de winkel »
Onze Dilbeekse wegen en voetpaden behoorden tot de slechtste van
Vlaanderen. De inhaalbeweging is gestart met tientallen kilometers
nieuwe wegen, voetpaden én fietspaden. Een investering die heel wat
middelen vraagt, maar meer dan nodig was. Op deze weg willen we
verder gaan, met nog meer aandacht voor de zwakke weggebruiker.
Bovendien maakt slechte infrastructuur het moeilijk om onze gemeente
proper te houden. Ook daar willen we een tandje bijsteken.

Goede wegen voor
auto's blijven belangrijk:
elke
autobestuurder
hoeft echt niet in het
verdomhoekje.
We willen hen wel tot
een positief alternatief
stimuleren.

CD&V gaat voor het
‘van 8 tot 80-concept’:
Dilbeek moet op maat
zijn voor zowel een kind
van 8 als een senior van
80 dankzij kwaliteitsvolle én functionele
openbare ruimtes.

De openbare
ruimte moet
een plek zijn
voor iedereen.
»

Jef Vanderoost
schepen - 35 jaar - lijsttrekker

»
Problemen analyseren en oplossingen zoeken met de
beschikbare middelen. Dat is nu eenmaal wat een ingenieur,
zoals ik, doet. Dus toen Jan Margot mij in 2005 vroeg of ik
interesse had in de Dilbeekse politiek, heb ik niet lang
getwijfeld. Na mijn doctoraat heb ik daardoor niet echt veel
meer klassieke ingenieurstaken verricht. Daarvoor laat mijn
engagement als schepen sinds 2010 niet veel tijd meer. Maar
dat maatschappelijk engagement zit in onze familie nu
eenmaal in het bloed. En samen tot oplossingen komen, dat
geeft me een fantastisch gevoel.

Als ik ’s avonds vanuit
Schepdaal
naar
een
vergadering vertrek, vraagt
één van mijn dochters wel
eens: “Papa, waarom moet jij
nu weer gaan werken?”. Ik
zeg dan meestal: "Ik ga
werken voor jou en voor je
zussen." Want uiteindelijk
doen we het voor hen, voor
onze kinderen, voor onze
toekomst.
We willen hen in een
duurzaam en divers Dilbeek
laten
opgroeien
waar
iedereen mee is. We willen
dat alle kinderen zich thuis
voelen in onze gemeente en
kunnen
genieten
van
fantastische kinderopvang,
scholen, speelruimte en
allerhande activiteiten. Een

Dilbeek waar we de stijgende
kinderarmoede een halt
toeroepen en een warm
welkom geven aan kinderen
op de vlucht. Een Dilbeek
waar voetganger en fietser
koning zijn en niet de auto.
Waar we wonen in veilige,
leefbare
en
betaalbare
buurten waar mensen elkaar
kennen. Een Dilbeek waar we
zorg dragen voor wie het
moeilijk heeft, waar we
zorgen voor dat duwtje in de
rug, zodat iedereen niet
alleen alle kansen krijgt, maar
ook grijpt. Een Dilbeek waar
je kan genieten van een
zorgeloze oude dag. Een
Dilbeek waarin we de
levenskwaliteit verbeteren
van iedereen, zonder onder-

scheid. Een Dilbeek waar
mensen respect hebben voor
elkaar en de natuur, waar
ruimte is voor elk initiatief,
gezond verstand én de zotste
dromen.
Die én-én samenleving, daar
gaan we voor. We gaan voor
een positieve benadering,
weg van de vriendjespolitiek
of 'niet in mijn achtertuin'discussies.
Wij kiezen voor evenwichtige oplossingen en het
algemeen belang in plaats
van voor zondebokken. We
geloven dat we elk probleem
samen kunnen oplossen,
door bruggen te bouwen in
plaats van muren. En daarbij
komt een ingenieur natuurlijk
van pas.

Samen tot een
oplossing komen,
dat geeft me een
fantastisch gevoel.
»

Elke
Zelderloo
»
Elke Zelderloo - Advocaat | provincieraadslid | schepen voor
stedenbouwkundige vergunningen en personeel

Na mijn studies (Rechten en
Europees en Internationaal
Recht) werd ik in 1999
advocaat aan de balie van
Brussel. Reeds van jongs af
had ik belangstelling voor de
politiek. Misschien omdat
mijn vader Georges ooit nog
schepen was in SintMartens-Bodegem. Toen de
CD&V mij in 2000 vroeg om
op te komen deed ik dat met
veel enthousiasme. Ik was
de
jongste
vrouwelijke
kandidate en kreeg het
vertrouwen van de kiezer.

We combineren bij
CD&V jeugd en
ervaring en dat is
uniek.
»

Ik werd meteen schepen
voor jeugd, cultuur, lokale
economie,
landbouw,
toerisme, gelijke kansen en
Europese zaken. Ik werd
tegelijkertijd ook verkozen
tot provincieraadslid, waar ik
ondertussen 18 jaar actief
ben, waaronder 3 jaar als
gedeputeerde voor Cultuur,
Jeugd en Vlaams Karakter.

In Dilbeek kon ik groeien in
zeer verscheiden beleidsdomeinen: de voorbije 6 jaar
was ik als eerste schepen
o.a. bevoegd voor Ruimtelijk
Vergunningsbeleid
en
Personeelszaken.
Eerder
zorgde ik mee voor Jeugd,
Cultuur en Lokale Economie
en zette me in voor
Landbouw en Middenstand.
Ik ben er fier op dat ik kon
beginnen met de ombouw
van het in 1999 aangekochte
Castelhof tot volwaardig
Jeugdcentrum. Wij willen
deze Bodegemse parel
behouden
en
verder
afwerken. Ik legde toen ook
de fundamenten van heel
wat acties rond lokale
economie die nu eindelijk
vorm krijgen.
Ik ben blij om nu samen met
Jef in duo de lijst te trekken.

We brengen een sterke,
vernieuwde groep samen
die opnieuw het verschil wil
maken in Dilbeek.
Voor velen is politiek ‘horen,
zien en zwijgen’. Voor mij is
het luisteren naar mensen,
met hen praten en er werk
van maken. We leven in een
kansrijke gemeente, tussen
stad en platteland. Wij
koesteren de verenigingen
want die brengen mensen
samen en maken ons
Dilbeek warmer en bruisend.
Er is nog werk aan de winkel,
ook voor de motor van onze
samen-leving: de lokale
economie. We kunnen nog
beter doen met onze
dienstverlening en onze
infrastructuur. Tijdens de
vorige legislatuur zijn we
met een inhaaloperatie
begonnen, maar het werk is
zeker nog niet af.

“Voor mij is
politiek
luisteren
naar mensen,
met hen
praten en er
werk van
maken.”
» Elke
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De weg vooruit naar
vrije tijd voor iedereen
»

Een bruisend verenigingsleven met veel zin voor initiatief:
zo kennen we Dilbeek en dat willen we zo behouden. Daarom
willen we meer actie vanuit het gemeentebestuur om alle
vrijwilligers een hart onder de riem te steken. Niet alleen
subsidies voor verenigingen en evenementen, maar vooral
materiële en praktische steun kunnen hier helpen. Want
jeugdbeweging, sportclub, cultuur- of ouderen- of sociale
vereniging,... da’s geen last maar een lust!
En een bloeiende werking steunt vaak op goede
infrastructuur. Heel wat zalen, lokalen en terreinen zijn 40
jaar of ouder en hebben nood aan een grondige renovatie of
zelfs een volledige vernieuwing. We zorgden de voorbije
jaren al voor heel wat vernieuwingen en maakten ook al heel
wat plannen die we nu ook willen realiseren. We zetten in
op het delen van ruimtes om zo meer mogelijk te maken
met dezelfde middelen. De dromen van verenigingen zijn
voor ons niet megalomaan, maar van levensbelang om onze
gemeente actief én ontspannen te houden. Op onze steun
kunnen ze rekenen!
De weg vooruit naar vrije tijd voor iedereen vraagt ook meer
inspanningen om alle inwoners te betrekken. We zien de
buurten als ideale uitvalsbasis om nieuwe doelgroepen te
betrekken en willen de drempels wegwerken die
verhinderen dat sommige Dilbekenaren niet deelnemen aan
ons vrijetijdsleven. Maar ook ons aanbod moeten we
evalueren: waarom zorgen we in Dilbeek bijvoorbeeld niet
voor een techniekacademie en creatieve maak-ruimtes?

BRUGGENBOUWERS
Tussen verleden en toekomst
»

Jaren 60-70 Burgemeester Philip
Vergels stond meer dan
50 jaar geleden aan de
wieg van Westrand. Het is
vandaag nog altijd een
baken van Nederlandstalige cultuur in de
Vlaamse Rand.

2018 - Vandaag bloeit de
Westrand-site als nooit
tevoren. Het gebouw
kreeg een grondige
energetische renovatie en
kreeg kunstacademie
Dil'arte, de ballodroom en
het skatepark als buren en
binnenkort ook een
fietspunt!

jaren 60-70 - Marcel
Leuwers startte ooit de
eerste Dilbeekse
speelpleinwerking in de
gebouwen van
gemeenteschool Jongslag.
Zijn eindeloze vrijwillige
engagement inspireert
ons nog altijd!

2018 - Vandaag staan we
klaar om op de site
Begijnenborre een nieuw
multifunctioneel gebouw
op te richten voor de
speelpleinwerking én
kleuterschool. Het moet
dé groene speelzone van
onze gemeente worden.

jaren 2000 - Julien
Sergoigne was als
schepen voor sport en
energie pionier in het
optimaliseren van het
energiehuishouden van
sportinfrastructuur, lang
voor iedereen bewust
werd van de
klimaatopwarming.

2018 - Vandaag liggen er
meer dan 2500
zonnepanelen op
gemeentelijke gebouwen
en zijn er talloze energierenovaties. Ook Chiro
Bodegem legde panelen
onder impuls van Jaan De
Koster. Duurzaamheid is
voor ons een speerpunt!

jaren 70 - Achiel
Diegenant zorgde als
burgemeester van
Itterbeek voor de bouw
van het Recreatiecentrum
en was medestichter van
Sportclub DilbeekItterbeek die vandaag nog
voort leeft in de tennisclub
SDI.

2018 - Vandaag is er voor
de site Keperenberg een
masterplan opgemaakt
met een recreatiecentrum
2.0. Wij gaan voor een
snelle uitvoering om
ruimte te bieden aan de
verenigingen, de school
en welzijn rond een
centraal ontmoetingsplein.

'Wat doet een jonge gast bij CD&V?’
Ik volg de Dilbeekse politiek al jaren op de voet. Vorige zomer
nam ik contact op met Jef en Gino om te kijken wat ik kon
betekenen in de aanloop naar de verkiezingen. Van het één
kwam het ander en voor ik het wist trok ik mee de kar voor
de opmaak van het verkiezingsprogramma. Als nieuweling
krijg ik de vrijheid om ideeën uit te werken, kan ik in debat
gaan met partijgenoten en actief deelnemen aan het beleid.
Ik hoop vooral de Dilbeekse jeugd een eerlijke
vertegenwoordiging te geven in het gemeentebestuur.
Jaan De Koster - projectleider en chiroleider

‘Waar ligt jouw hart en engagement?’
Ik heb een vzw opgericht die alleenstaande mama's op alle
mogelijke manieren wil ondersteunen. Ik weet uit ervaring
hoe moeilijk dit is. Mensen helpen om op hun eigen benen
te staan, dat is ook waar CD&V voor staat!
Amina Lutumba Ndoy - medisch secretaresse

‘Voelen ondernemers zich ook thuis bij CD&V?’
Natuurlijk. Onze lokale economie vormt mee het kloppend
hart van onze gemeente en verdient dus alle kansen. En ook
ondernemers kunnen hun steentje bijdragen voor een warm
Dilbeek. Zo ben ik als verzekeraar ook voortdurend aan de
slag om Dilbekenaren te ondersteunen. Van mensen helpen
je job kunnen maken, dat is toch fantastisch!
Sergiu Coroi - ondernemer

‘Waarom is CD&V de partij voor de verenigingen?’
De meeste van onze kandidaten zijn net zoals ik zeer actief
in het verenigingsleven. Zo weten we dat het niet altijd
evident is om evenementen te organiseren. Dus willen we
de administratie verlichten en meer logistieke
ondersteuning
aanbieden.
Wij
proberen
ook
toekomstgericht alle verenigingen een goed onderdak te
bieden op multifunctionele sites. Daar kunnen verenigingen
ook gemakkelijker samenwerken.
Nele Groenweghe - leerkracht en super-vrijwilliger

‘Hoe wil jij zorgen dat alle Dilbekenaren betrokken zijn?’
We wonen nu bijna 4 jaar in Dilbeek. Mijn vrouw, die van
Congolese afkomst is, en ik voelden ons onmiddellijk thuis
in Dilbeek. Toch stelden we vast dat mensen van Afrikaanse
origine die in Dilbeek wonen, elkaar niet echt kennen,
misschien omdat ze voor hun sociaal leven en hun vrije tijd
meer op Brussel gericht zijn. Vandaar ons idee om het feest
‘Dilbeek goes Africa’ te organiseren in zaal Solleveld. Op die
manier kunnen niet alleen mensen van Afrikaanse origine uit
Dilbeek elkaar ontmoeten, maar ook andere Dilbekenaren
kennis maken met de Afrikaanse keuken, muziek en kunst.
We willen hier echt een ‘Dilbeekse klassieker’ van maken.
Lieven Denolf – beleidsmedewerker diversiteit

‘Wat is jouw hoop voor de toekomst?’
Dat Dilbeek dat warme dorp mag blijven, waar we ons thuis
kunnen voelen en waar ruimte en respect is om nieuwe
ideeën samen uit te werken.
Jiska Bolhuis-Luca – financieel manager

Waarom wil een kotstudent zich voor haar thuisgemeente inzetten?
Het is belangrijk dat wij ons als jongeren ook bezig houden
met politiek. Toen ik jonger was had ik nooit gedacht dat ik
me hierin zou interesseren, ik vond het altijd iets voor ‘oudere
mensen’. Maar ooit zijn wij die oudere mensen. Als je je al
vroeg engageert voor de politiek kan je veel leren en frisse
ideeën aanbrengen. Ik zit op kot in Wilrijk, wat niet bij de
deur is. Ik studeer er, hou me bezig met hoe de universiteit
zich organiseert en leef er tijdelijk. Dilbeek daarentegen is
mijn thuisfront, ik ben hier opgegroeid en ik woon hier nog
steeds. Daarom wil ik graag mee helpen denken over hoe
we Dilbeek kunnen verbeteren."
Laura Detremmerie - studente diergeneeskunde

En plots vind je
de partij van je leven…
Droomt u –net als wij- van een plek waar het prettig is
om samen te leven? Dan bent u bij ons aan het juiste
adres. Wij gaan voor kleur, diversiteit, het maximaal
creëren van kansen door onderwijs-om-de-hoek,
uitstekende infrastructuur om te sporten, spelen of je
te verplaatsen en een fijnmazig aanbod aan culturele
activiteiten. Als beleidspartij is het voor CD&V Dilbeek
belangrijk om te weten hoe we de middelen het best
inzetten om een beleid te realiseren dat aangepast is
aan ons allemaal.

Doe je mee?
Eens om de zes jaar kunnen jullie een lokale stem
uitbrengen. Dit jaar is het zo ver, op 14 oktober 2018.
Kiezen voor CD&V is kiezen voor participatie. Daarom
deze oproep. Heeft u ideeën of suggesties die we
kunnen meenemen, laat het ons dan weten via
info@wijdilbeek.be of via het formulier op onze
website. We komen misschien bij u langs of we zien
elkaar ergens onderweg. Dan kunt u het ons vertellen.
Hoe meer jullie zeggen waar het op staat, hoe beter
we het beleid kunnen afstemmen op ieders wensen
én u er actief bij betrekken.
Wie weet vindt u het –net als wij- leuk om uw nek uit
te steken, ideeën uit te wisselen en Dilbeek mee vorm
te geven. Soms tot in de vroege uurtjes.

info@wijdilbeek.be

Naar een
warm Dilbeek?
Dat kan alleen
samen.
»
DILBEEK
DE WEG VOORUIT
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