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DILBEEK

Zeer snel liet schepen voor 
toerisme Willy Segers weten 
dat Dilbeek uitkeek naar de 
heropening van het Buurt-
spoorwegmuseum en bood 
namens de gemeente logistieke 
steun aan: de groendienst en de 
dienst openbare werken knap-
ten de site op.

En, goed nieuws, einde juni 
werd de overkoepelende vzw 
Meta (Mobiliteit, Erfgoed, 
Tram en Autobus) gesticht, 
die het Trammuseum zal be-
heren, met jaarlijks 200.000 
euro subsidie van de Vlaamse 
Gemeenschap en De Lijn. De 
heropening van het Trammuse-
um komt nu wel heel dichtbij. 
Tijdens zijn gelegenheidstoe-
spraak wees schepen Willy Se-
gers erop dat het Trammuseum 
Schepdaal vooraan staat in de 
prioriteitenlijst van de werk-

groep Toerisme Dilbeek, die er 
samen met de regionale toeris-

meverenigingen opnieuw een 
attractiepool wil van maken.

 Het Trammuseum Schepdaal 
is al sinds 1999 gesloten voor het 
publiek. Al die tijd waren De Lijn 
en Erfgoed Vlaanderen met de res-
tauratie en andere dossiers bezig.

‘Trammuseum Schepdaal’ 
  straks weer open

Er waren veel genodigden op de stichtingsvergadering van 
de vzw Meta, en ook ‘zeven van de onzen’ klonken alvast 

op de toekomst van het Trammuseum: de schepenen Willy 
Segers, Rita Dedobbeleer en Elke Zelderloo links geflan-
keerd door de raadsleden Reindert De Schrijver en Stijn 
Quaghebeur, rechts door Jan Margot en Jef Vanderoost.

We gaan vooruit

Ziehier de tweede uitgave van 

onze ‘kartelkrant’. Sinds vorig 

jaar kreeg het beleid in onze ge-

meente (eindelijk) vorm in een 

uitgebreid beleidsplan. Daarbij 

maakt onze groep het verschil: 

de krachtlijnen van ons verkie-

zingsprogramma zijn duidelijk 

terug te vinden. Nu komt het er 

vooral op aan de plannen uit-

gevoerd te krijgen. Daar waken 

we met zijn allen over. Onze 

ploeg, 14 mannen en vrouwen, 

die we vorig jaar aan u voor-

stelden, houdt de druk op de 

ketel in college, gemeenteraad 

en commissies, achter de scher-

men en midden de mensen, met 

één doel: verwezenlijken wat u 

als Dilbekenaar verdient. 

De kracht van ons kartel speelt 

hierin een grote rol. Onze geva-

rieerde groep heeft dossierken-

nis en inzet, volop. Zo kunnen 

we kort op de bal spelen. De 

meeste beslissingen nemen we 

eenstemmig met de coalitie-

partner. We verdedigden ook 

soms een standpunt dat niet 

door de coalitiepartner werd 

gevolgd, maar waar wij na-

dien gelijk kregen bij de hogere 

overheden. 

We zijn de voortrekkers in onze 

beleidsdomeinen en sturen, on-

der meer in de commissies, het 

beleid van de andere schepenen 

bij. Kortom, het beleid van onze 

gemeente gaat er stap voor stap 

op vooruit, een doel waar we 

ons voor blijven inzetten. 

Jan Margot (voorzitter) en Jef 

Vanderoost (secretaris) voor 

de fractie CD&V/N-VA/DNA!
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“Wij moeten blijven inves-
teren in onze jeugd en dus 
in onze toekomst.”, zo luidt 
zijn parool, en dit jaar was 
de Klimop met zijn ruim 250 
leerlingen aan de beurt. In 
mei van dit jaar begonnen de 
werken, waarvoor in totaal 
500 000 euro was uitgetrok-
ken. En zie, op 1 september 
was de nieuwe Klimop al 
klaar: de jongenstoiletten 
zijn vervangen, er is geluids-
isolatie in het muzieklokaal 
en er kwam een luifel op de 
speelplaats. Bovendien is het 
terrein achter de turnzaal 
omgetoverd tot een bijko-
mend multifunctioneel speel- 
en sportterrein: voetbalveld 
met kunstgras, speelweide, 
zandbak met speeltuigen 
en wandelpaden. Er is ook 
een educatieve waterpartij 

voor de opvang van het op-
pervlaktewater, die ook kan 
gebruikt worden in de lessen 
biologie.

De Klimop is opnieuw een 
hypermoderne school, waar 
leren en ontspanning hand in 
hand gaan.

 Op 15 mei verkozen de 
CD&V-leden (met een score van 
96,6%) Europarlementslid Ma-
rianne Thyssen tot nieuwe par-
tijvoorzitter. Gemeenteraadslid 
Jan Margot is goed bevriend met 
Marianne: ze studeerden samen 
rechten in Leuven (1976-1979), 
en het contact zou altijd blijven, 
of het nu via het NCMV of Eu-
ropa was. Ze houden van een 
tochtje met de fiets en ze schrij-
ven allebei … links.

 In 1995 kreeg de Klimop in Schepdaal nieuwe gebouwen en 
een mooie speelplaats. Maar schepen voor onderwijs Georges 
De Vliegher wil de gemeentescholen permanent vernieuwen.

Jan & Marianne, twee linksen

Terug naar school: 
de nieuwe Klimop

WWW

Schepen voor onderwijs Georges De Vliegher bekijkt  de 
plannen met architect, aannemer en schooldirecteur.

Schepen voor onderwijs Georges De Vliegher bezocht de werf.

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



Ook in het OCMW werken 
onze fractieleden hard. Ber-
nadette Van Coillie: “We zijn 
volop bezig met de selectie 
van de ontwerpers voor de 
uitbreidingsplannen voor 
het rusthuis Breugeldal en 
de serviceflats”. En dan is er 
ook het woonbeleid. In de 
werkgroep huisvesting volgt 
Martine Pitteljon samen met 
schepen Rita Dedobbeleer 
de uitvoering op van de ac-
tiepunten van het Lokaal So-
ciaal Beleidsplan. Samen met 
5 buurgemeenten vormt Dil-
beek de interlokale vereni-
ging voor regionaal woonbe-
leid Noordwest-Brabant. Met 
Vlaamse subsidies en samen 
met Opbouwwerk Haviland 
maakt deze vereniging werk 
van overleg, klantgerichte 

service, kwaliteitsverbetering 
van patrimonium en woon-
omgeving, kortom, een echt 

woonbeleid met visie. Er is 
al een juriste aangeworven, 
een stedenbouwkundige en 

er komt een halftijdse woon-
consulente. Meer info: zie 
www.ocmw-dilbeek.be.

OCMW-ploeg in topvorm

‘t Was weer druk… 

Schepen voor senioren Rita Dedob-
beleer trok vier dagen naar Zee-
land. Ze ging niet alleen: in totaal 
namen 580 senioren deel aan de 
Meireizen.

Er was veel schoon volk op de in-
huldiging van de nieuwbouw van 
tuinzaak Kempeneer. Op de foto 
zien raadsleden Martine Pitteljon, 
Lies Vereecke en Stijn Quaghebeur 
dat er muziek in zit.

Dilbeek heeft een hart voor zijn 
senioren. In mei was er veel volk op 
de viering van 25 jaar seniorenraad. 
Rechts vooraan schepen voor senio-
ren Rita Dedobbeleer.

Twee van de vier nog in leven stich-
ters van de 25-jarige seniorenraad 
met schepen voor senioren Rita 
Dedobbeleer.

Schepen voor senioren Rita Dedobbeleer huldigt de nieuwe 
vlag in van de seniorenraad

Om de vier jaar reiken de Dilbeekse CDE (Christendemocra-
ten voor Europa) de Schrikkelprijs uit aan een Dilbekenaar 
die zich verdienstelijk maakte voor de internationale uitstra-
ling en verbroedering en zo werkt aan het Europese vredesi-
deaal van “alle mensen broeder” en “nooit meer oorlog”. De 
5de laureate is Marjolein De Bruycker, die in 2007 de top 
haalde van de Mount Everest, en hiermee reeds bijna 9.000 
euro inzamelde voor Artsen Zonder Grenzen. Deze energieke 
28-jarige uit Dilbeek werkt als ‘vliegende apotheker’ voor 
AZG in Soedan en was in juni even in het land, zodat CDE-
voorzitter Jan Margot in het bijzijn van talrijke aanwezigen 
de prijs kon overhandigen.

DIRECT - Informatieblad CD&V - JAARGANG 7 - NUMMER 5 - SEPTEMBER-OKTOBER 2008 Pagina 5

Ons OCMW-kwartet, Erik De Schrijver, Paul Van den Bosch, Bernadette Groenweghe-
Van Coillie en Martine Pitteljon, een ploeg die goed op mekaar is ingespeeld en met de 
glimlach werk maakt van een sociaal beleid.
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Jean-Pol Olbrechts heeft de 
nieuwe brochure Natuur, 
Milieu en Educatief aanbod 
2008-2009 voorgesteld. Deze 
brochure bundelt de educa-
tieve milieu-activiteiten voor 
kinderen uit het basis- en 
secundair onderwijs. De bro-
chure bestaat uit drie delen. 
Er zijn 2 brochures: de rode 
voor kinderen uit het basis-
onderwijs; de blauwe met ac-
tiviteiten voor het secundair 
onderwijs.

Met deze brochures wil men 
de kinderen van de school-
banken krijgen, om al doende 
dingen bij te leren over de na-
tuur! Naast scholen kunnen 
ook anderen van het aanbod 
gebruik maken. Wandelin-
gen en fietstochten lenen zich 
bijvoorbeeld perfect voor ge-
zins- of groepsuitstappen.

Meer info: jean-pol.ol-
brechts@vlaamsbrabant.be 
en www.olbrechts-grimber-
gen.be 

COLOFON

Op 16 juni organiseerde Jacky Duyck in zijn tuin de laatste les 
van het 20-ste schooljaar van het “Creatief andersvalidenatelier”. 
De schepenen Elke, Rita en Willy kwamen langs om de tekeningen 
te bewonderen.

Schepen voor Vlaamse zaken Willy Segers op het Vlaams Feest, op 
de vooravond van het  Vijverfestival. Dilbeek kon weer twee dagen 
bruisen 

De regen kon het volk niet deren op het Vlaams Feest. Ze zongen 
uit volle borst: “Hier schijnt de zon veel meer dan ergens anders. 
Hier zijn wij THUIS!”

Chris en Yves, het gouden echtpaar Van Nieuwenhove-Duchau, 
werden op 26 juli “omsjerpt” door de  schepenen Rita Dedobbel-
eer en Georges De Vliegher. 

‘t Was weer druk… 

l Olb h h f d d b h il

NME op school: voorstelling nieuwe 
brochures 2008-2009


