
Onze ploeg, 14 mannen en vrouwen, 
houdt de druk op de ketel in college, 
gemeenteraad, OCMW-raad, commis-
sies, achter de schermen en midden de 
mensen, met één doel: verwezenlijken 
wat u als Dilbekenaar verdient. 
De kracht van ons kartel speelt hierin 
een grote rol. Onze gevarieerde groep 
heeft dossierkennis en inzet zodat we 
kort op de bal kunnen spelen. Vaak ne-
men we beslissingen eenstemmig met 
de coalitiepartner maar soms hebben 
we een afwijkend standpunt, waarover 
we dan nadien ons gelijk halen bij de 
hogere overheden. We zijn de voor-
trekkers in onze beleidsdomeinen en 
sturen, onder meer in de commissies, 
het beleid van de andere schepenen bij.
Op 30 juli kwamen we samen in het 
domein van het Kasteel van Gaasbeek. 
Na een wandeling en voor een gezel-
lig etentje evalueerden we de werking 
van ons kartel tijdens de voorbije drie 
jaar. Met enkele verbeterpunten en een 
resem nieuwe ideeën, zijn we klaar 
om er de rest van de legislatuur volop 
in te vliegen en het verschil te blijven 
maken! 

Jan Margot (voorzitter) en Jef Vanderoost (secre-

taris) voor de fractie CD&V/N-VA/DNA!
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Ziehier de derde uitgave van onze 
‘kartelkrant’. Sinds vorig jaar 
kreeg het beleid in onze gemeente 
(eindelijk) vorm in een uitgebreid 
beleidsplan. Daarbij maakt onze 
groep het verschil: de krachtlijnen 
van ons verkiezingsprogramma 
zijn duidelijk terug te vinden. Nu 
we stilaan halfweg zijn komt het 
er vooral op aan de plannen uitge-
voerd te krijgen. Daar waken we 
met zijn allen over. 

Bijna halfweg

Het CD&V/N-VA/DNA!-kartel ontmoette bij evaluatiebijeenkomst bij Kasteel van Gaasbeek zowaar 
Rood Konijn

Gaat het bergaf met ons kartel? Dan toch alleen letterlijk, met Jef Vanderoost, Jan De Craen en Rein-
dert de Schrijver op kop, de rest volgt vlotjes.

Voor het gezellige etentje was er tijd voor “top-
overleg”: Stijn Quaghebeur, Reindert De Schrijver 
en Walter Killens.

Ons OCMW-kwartet, Erik De Schrijver, Martine 
Pitteljon, Paul Van den Bosch en Bernadette 
Groenweghe-Van Coillie, een ploeg die goed op 
mekaar is ingespeeld en met de glimlach werk 
maakt van een sociaal beleid.
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In ons verkiezingsprogramma stelden 
we dat de gemeente de kinderopvang 
moest coördineren en het aanbod ver-
beteren. En daar maken we werk van: 
onder leiding van schepen voor on-
derwijs Georges De Vliegher komt er 
een nieuw project voor buitenschoolse 
kinderopvang (BKO). 
Er komt voor- en naschoolse opvang 
binnen alle Dilbeekse kleuter- en la-
gere scholen, zowel de gemeentelijke 
als de vrije scholen. Van 7u tot 18u, 
ook op woensdagnamiddag zullen 
alle kinderen kunnen genieten van 

dezelfde kwaliteit van opvang en aan 
dezelfde prijs. Door het uit te besteden 
aan een gespecialiseerde partner, waar 
ook de huidige gemeentelijke toezicht-
houders aan de slag zullen kunnen, zal 
de kwaliteit van de opvang er ook op 
vooruit gaan. Na het analyseren van 
de kosten-batenanalyse, gaf het col-
lege van Burgemeester en Schepenen 
alvast een principieel akkoord voor het 
verder uitwerken van dit project. Nu 
volgt nog heel wat overleg maar als al-
les goed gaat, kan het op 1 september 
2010 van start gaan.

Schepen voor Vlaamse Aangelegenhe-
den, Willy Segers, hield op 10 juli de 
feestrede tijdens het Vlaams Feest. Ons 
kersvers Vlaams Parlementslid pleitte 
ervoor dat Dilbeek opnieuw de Vlaam-
se signaalfunctie in de Rand zou op-
nemen. Met specifieke aandacht voor 
betaalbaar wonen, een groene Rand, 
de zorg voor ons onderwijs en respect 
voor het Nederlandstalig karakter van 
de regio. Hiervoor rekent hij met zijn 
‘Charter van de Dilbeekse Metten’ op 
een eendrachtige samenwerking tussen 
alle Nederlandstalige politieke partijen, 
de verenigingen uit alle sectoren en de 
niet-georganiseerde Dilbekenaren.

CD&V/NV-A/DNA! dringt al lang aan 
op een degelijk beleid voor de fietsers. 
Mede onder onze impuls zijn er plan-
nen voor fietspaden in een aantal stra-
ten, zoals Bodegemstraat, Brusselstraat 
in Kapelle, Ijsberg- en Doylijkstraat 
in Itterbeek, Room- en Rollestraat in 
Sint-Anna-Pede.  Ook voor de Mo-
lenbergstraat in Dilbeek en de Molen-
straat in Bodegem wordt de aanleg van 

fietsvoorzieningen bestudeerd.  Als de 
bevoegde schepen werk maakt van de 
uitvoering van de geplande werken, 
dan zal Dilbeek in 2012 al een stuk 
veiliger zijn voor de fietser. Maar er is 
nog veel werk aan de winkel.

Kinderopvang voor 
alle Dilbeekse scholen

Vlaams Feest

Fietspaden

Schepen voor onderwijs Georges De Vliegher in actie op de Scholenloop, een jaarlijkse sportieve … 
opvang voor de ouders en kinderen

Dit jaar namen 60 handelaars deel aan de actie 
“Met belgerinkel naar de winkel’’, 170 deelnemers 
kwamen in aanmerking voor de tombola, met fiets 

en 20 fietstassen als inzet. Milieudienst en Pre-
ventiedienst hopen dat er volgend jaar nog meer 

deelnemers zijn.

Schepen Willy Segers op het Vlaams Feest, voor 
het optreden van Jan De Wilde & Combo.

Raadslid Lies Vereecke was een van de vele vrij-
willigers die opnieuw de handen uit de mouwen 
staken om van de zesde editie van het Vijverfesti-
val een voltreffer te maken. Dilbeek bruiste! 
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DNA! wil de Dilbekenaren zo goed 
mogelijk informeren over tal van 
onderwerpen. Het voorbije werkjaar 
was er een infoavond over het ge-
meentelijke ruimtelijk structuurplan 
en het Vlaams Strategisch Gebied rond 
Brussel, er was een infoavond over 
duurzaam verbouwen en er was een 
politiek verkiezingsdebat met kopstuk-
ken van de verschillende partijen. 

Een privé-eigenaar vraagt de verplaat-
sing van voetweg 99 en de afschaffing 
van voetweg 102. Ongunstig advies 
van zowat alle gemeentelijke diensten, 
de politie, 3 adviesraden, 50 bezwaar-
schriften, 5 petities met 1162 hand-
tekeningen. In eender welke andere 
gemeente haalt zo een aanvraag de 
gemeenteraad niet. Wel in Dilbeek, 
waar Open VLD in oktober 2007 de 
zaak doordrukte, met steun bij Union 
des Francophones en Vlaams Be-
lang. CD&V/N-VA/DNA! betreurde 
deze beslissing: was dat democratie 
of eigen belang eerst? Maar in juli 
2009 was er goed nieuws: de Vlaamse 
minister van Ruimtelijke Ordening 
Philippe Muyters (NV-A) willigde de 
beroepen tegen die beslissingen in. De 
voetwegen moeten dus open blijven.

Zaterdag 26 september vanaf 
17.30 uur en zondag 27 september 
van 11.30u tot 16.30: eetfestijn van 
CD&V Schepdaal in ‘Ons Gilden-
huis’, Markt te Schepdaal.

Zaterdag 31 oktober zijn kwis-
sers van harte welkom op de tweede 
DNA!-quiz in zaal Solleveld (Bode-
gem), om 20.30 uur.

Interesse voor de Dilbeekse politieke 
actualiteit? Meer weten over manda-
tarissen van onze fractie of met hen 
contact opnemen? Voor dit en nog veel 
meer kan je terecht op www.dilbeek.
cdenv.be; www.n-va.be/dilbeek en 
www.dilbeeknuanders.be

DNA!

Voetwegen blijven open

Kalender WWW

Het moeten niet altijd brede lanen zijn voor wie graag wandelt. Achteraan Marina Evens en Elke Zel-
derloo, vooraan Jan Margot, Hugo de Henau, Marcel Leuwers en Willy Segers

Het kopstukkendebat dat DNA! organiseerde was 
van hoog niveau. Afwezigen hadden ongelijk
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‘t Was weer druk…

Schepen voor cultuur Willy Segers feliciteerde de cursisten van het Atelier Beeldende 
Kunsten voor hun eindejaarsexpo

Op 10 juni konden Schepen voor Onder-
wijs Georges De Vliegher en burgemeester 

Stefaan Plateau de akte ondertekenen voor 
de verwerving van de BLOSO-gronden.  

Nu staat niets de nieuwbouw voor de 
gemeentelijke muziekacademie nog in de 

weg. Georges De Vliegher: “Ik hoop dat we 
de opdracht nu in oktober kunnen aanbe-
steden, en normaal gezien zullen we dan 

rond de jaarwisseling de aannemer kunnen 
aanstellen. Dan kan de eerste steen er nog 

voor de zomer liggen.”

Een week na de verkiezingen konden Elke Zelderloo en Willy Segers terugblikken op 
een schitterend resultaat: Elke brak met meer dan 12.000 stemmen nog maar eens 
haar record, Willy werd zowaar verkozen tot Vlaams Parlementslid.

Martine Pitteljon 
van DNA! was 
weer elke dinsdag 
in de zomerva-
kantie op post om 
de bezoekers van 
de filmavonden 
van Kotteekoer 
te voorzien van 
lekker hapjes. Hier 
onder het goed-
keurdend oog van 
Jan Margot

Ook dit jaar werden de 
Dilbeekse sportkampioe-
nen weer in de bloemetjes 
gezet zoals deze meisjes 
van Volley Schepdaal. 
Samen met schepen 
voor sport Luc Deleu 
zorgde Jef Vanderoost, 
de nieuwe voorzitter, voor 
een doorstart van de vzw 
Caerenbergveld, na een 
problematische periode. 

“De buurt in beeld”,  een prachtige tentoonstelling over 50 jaar 
Savioparochie werd geopend door schepenen die bewezen een 
stukje te kunnen “zagen”: Willy Segers, Elke Zelderloo en Rita 
Dedobbeleer. De beste “zager” (rechts) viel net buiten beeld.

Op de bouwkermis in Savio werden een aantal flinke raspaarden 
gesignaleerd

In juni ontving het sche-
pencollege het Verbond 
van West-Brabantse 
ondernemingen (VWBO) 
op het gemeentehuis. 
Schepen voor KMO 
Elke Zelderloo had goed 
nieuws: voortaan kun-
nen de bedrijven terecht 
bij een verbindings-
ambtenaar, hetgeen 
de relaties verder zal 
verbeteren en infor-
matiedoorstroming zal 
bevorderen. 
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