Even voorstellen
Ze werd aangezocht door Ereburgemeester Dr. Jef Valkeniers om zich
kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, niet alleen
omwille van haar knappe en sympathieke verschijning, maar ook om rekening te
houden met de toenemende diversiteit
van de Dilbeekse bevolking.
Yasmina is sociale assistente en werkt
als opvoedster aan het Nederlandstalig
Atheneum Go gor Business te Sint-JansMolenbeek waar ze zelf school liep.

Yasmina Bouabbi,
25 jaar jong,
woont in de Kraanstraat te Schepdaal.

Met haar innemende persoonlijkheid
en buitengewone hulpvaardigheid had
ze geen enkel probleem om zich in te
burgeren tussen de 35 kandidaten en de

bestuursleden van Open VLD Dilbeek.
Ze werd net niet verkozen, maar gezien
haar diploma heeft de partij geoordeeld
dat ze de geschikte persoon was voor
een functie in het sociaal comité van het
OCMW. Yasmina is een grote aanwinst
gezien ze alle dossiers raadpleegt en
digitaal zeer vaardig is, wat met deze
corona crisis noodzakelijk is.
Ook haar talenkennis (perfect Nederlands,
Frans, Engels en Berber en beginnende
kennis van Arabisch, Pakistaans, Turks en
Urdu) is een positieve bijdrage daar de
toenemende diversiteit zich ook meer en
meer laat voelen in het OCMW.

Ken je de intercommunale
DAW (Dilbeek, Asse, Wemmel)?
Met de steun van de Vlaamse Regering hebben de gemeenten Dilbeek,
Asse, Wemmel een intercommunale gesticht met de bedoeling samen een
meer doelgericht en breder sociaal-economisch beleid te voeren
De regie is toevertrouwd aan Haviland en Dilbeek is vertegenwoordigd door
Stefaan Platteau, Diane Van Hove, Marc Willen en Walter Zelderloo vanuit de
gemeenteraad, en Liesbeth Kenens, Christel Noelmans en Marrit Volckaert
vanuit de administratie. Stefaan Platteau werd bij unanimiteit aangeduid
als voorzitter.
Vorig jaar zijn 37 samenwerkingsverbanden van start gegaan teneinde mee
te werken aan de ambitie om de volgende jaren minstens 120.000 Vlamingen
aan een job te helpen.
De intercommunale wil een brug slaan tussen de sociale economieorganisaties, de lokale besturen, de streekpartners en de bedrijven in de
reguliere economie. Zij biedt een platform aan om expertise en terreinkennis
met elkaar te delen.

Samen sterker!
Er komen jobbeurzen, nauwere samenwerking met de VDAB, organiseren
van trefpunten en stuwen van het beleid in het algemeen.
De eerste stappen en initiatieven zijn bemoedigend.
Stefaan Platteau
Gemeenteraardslid

Steun de lokale Communicatie,
handelaars!
daar draait
het om!

Dilbeek
de lokale burgerkrant • nr 1 • 2021

Vooreerst, mijn allerbeste wensen voor 2021!

2020 is een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Voor elke ondernemer, zelfstandige was dit een rampjaar. Maar als schepen
van lokale economie heb ik samen met enkele betrokken personen,
toch een paar projecten kunnen realiseren.

We hebben startende ondernemers geholpen om via een kleinschalig project, een experiment op poten te zetten. Dat houdt in,
dat deze ondernemers een mobiele Pop-Up container konden
plaatsen. Op deze manier konden ze hun concept eerst uittesten in
deze moeilijke tijden. Wat begon als een kleinschalige experiment,
groeide uit tot een succes! Momenteel zijn er reeds 2 eenheden
aanwezig, nl. in de Verheydenstraat en achter de kerk van Itterbeek.
Verder werd er in 2020, daar waar het mogelijk was, de terrassen
buiten aan de drank- en eetgelegenheden uitgebreid en vergund.
Bij de eindejaarsacties van de zelfstandigen hebben we vanuit de
gemeente een mooie toelage gegeven.
We startten een Dilbeek-app, waarmee de burgers aankoopbonnen kunnen aankopen om bij de lokale handelaars hun aankopen
hiermee te betalen. Op deze manier proberen we de lokale handelaars extra te ondersteunen en ook de mensen aan te moedigen
om lokaal te kopen.
Vanaf januari 2021 zal er een centrummanager aangesteld worden, om zo
alles op te volgen en bij te sturen
waar het nodig zal zijn. Zoals de
afbakening van de handelskern.
De centrummanager zal ook het
online shoppen voor onze lokale
handelaars verder moeten
uitwerken.

Goedele

Dag Dilbekenaar,
De algemene externe communicatie voor Open Vld Dilbeek
naar jou, de burger, neem ik op.

Wat ‘n k**jaar he! 2020 was voor ons allemaal een jaar om zo snel mogelijk te vergeten. Geloof me, ik ben stevig bezig met het
wissen en vervolgens opvrolijken van mijn
geheugen. Eerlijk, het was niet allemààl
kommer en kwel! Ondanks alles hebben we
met Open Vld een productief jaar achter
de rug in het Federaal Parlement.

Binnen het bestuur ben ik als deskundige digitale communicatie het aanspreekpunt, verantwoordelijk voor onze communicatie naar de Dilbekenaars.
Via Facebook en onze website www.openvld-dilbeek.be
breng ik op regelmatige basis nieuws over alledaagse
onderwerpen die alle inwoners ten goede komen. Recent
hebben we uitleg gegeven over zaken zoals de ondersteuning
van de lokale economie, regels ten gevolge van corona,
Task Force voor nieuwe plaatsen in het onderwijs, de
Gemeentelijke Kinderopvang.

Het zal u niet verbazen dat geen pandemie noch huidkanker me kon tegenhouden
om mijn strijd tegen seksueel en huiselijk
geweld verder te zetten. De rechten van
LBGTQ gemeenschap wereldwijd krijgen
ook mijn aandacht natuurlijk. Zowel in het
binnen-, als in het buitenland heb ik verschillende initiatieven kunnen lanceren om
vrouwen, mannen en kinderen in kwetsbare situaties te helpen en te beschermen.
Ik geef u even twee voorbeelden van initiatieven waar ik persoonlijk enorm trots op
ben:

Nu meer dan ooit verloopt een groot deel van de
communicatie via digitale kanalen. We weten dat er niets te
vergelijken valt met een goed persoonlijk en warm gesprek,
waarbij je je gesprekspartner in de ogen kan kijken en de
gezichtsuitdrukking kunt waarnemen.
Maar dit zal veel meer in de postcorona tijd terugkomen.
Intussen zorgen wij ervoor
dat de burger geïnformeerd
is. Een goed geïnformeerde
burger heeft wel degelijk
zijn invloed op het beleid.

Besnijdenissen bij meisjes zijn al een tijd
bij wet verboden in ons land. Jongensbesnijdenissen niet. Naar schatting worden
er jaarlijks 25.000 ingrepen uitgevoerd in
België en het overgrote merendeel daarvan (90 à 95%) zonder enige medische

Alain Yeli-Monkenya
Bestuurslid

Paul Vandermeersche
Schepen van Handel & Ondernemen – Lokale Economie

Wissel van de wacht
bij Intradura
Naar jaarlijkse traditie werden er met eindejaar op verschillende plaatsen borden geplaatst
om jullie, dit jaar zeker, een veilig en voorspoedig nieuwjaar te wensen!
Ook ben ik zeer tevreden dat de Open Vld fractie mij het vertrouwen schonk om vanaf 2022
het voorzitterschap van de intercommunale Intradura op te nemen. Zo zal ik mijn steentje
bijdragen aan de uitbouw van de vernieuwde uitrol betreffende afvalproblematiek.
Jef Walravens
Gemeenteraadslid
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noodzaak. Wel om esthetische, culturele of
religieuse redenen. België betaalt als enige
land in Europa die ingrepen via het Riziv terug! Ik diende een gedurfd wetsvoorstel in
om de terugbetaling van alle niet-medisch
noodzakelijke besnijdenissen stop te zetten. Volksgezondheid bulkt na deze pandemie tenslotte niet van het geld. Alvast
een eerste stap om de discussie over de
zin en onzin van jongensbesnijdenis aan te
wakkeren.
Nog trotser ben ik op mijn wetsvoorstel voor
verplichte behandeling van gevangenen
alvorens ze de gevangenis mogen verlaten. Het gaat hier over veroordeelden die
door psychische of medische stoornissen
een gevaar vormen voor de maatschappij. Vooral voor zedendelinquenten is deze
dubbele strafmaatregel meer dan nodig.
Niet ‘genezen’, binnen blijven!
In 2021 kan ik er hopelijk terug volledig tegenaan! Heb je een vraag, opmerking of
suggestie voor het nieuwe jaar? Laat het
me gerust weten via kamer@goedele.be.
Goedele Liekens
Federaal Parlementslid

Eindelijk: het vaccin!
Op vrijdag 15 januari werd er gestart met de eerste vaccinaties tegen Covid-19,
voor onze bewoners van het woonzorgcentra Breugheldal te Itterbeek.
Er werden in totaal 252 vaccins succesvol geplaatst, namelijk bij 85 rusthuisbewoners, 118 inwoners van de serviceflats en ook bij 49 personeelsleden.
Al deze deelnemers aan de eerste vaccinatie werden terug uitgenodigd voor
een 2de prik op 5 februari.
“Naast deze prik, was er voor iedereen
ook een witte roos voorzien, als teken
van hoop in deze super enorm moeilijke
periode.”, zegt Welzijnsschepen Walter

Zelderloo.
De zes overige Dilbeekse woonzorgcentra kwamen de volgende dagen
aan de beurt. “Het is de bedoeling dat
alle rusthuisbewoners van Dilbeek hun
eerste vaccin toegediend krijgen vóór
het einde van de maand januari.”
“Ik ben zeer tevreden met de gang
van zaken.”, zegt schepen van Welzijn
Walter Zelderloo.

“We hebben eindelijk het beestje bij de
hoorns, en laat ons hopen om zo snel
als mogelijk terug te keren naar een
normaal leven.”
Walter Zelderloo
Schepen van welzijn

Woord van de voorzitter

Met de
groeten
van Jong
Vld!
Liefste Dilbekenaar,
Eerst en vooral nog een gelukkig nieuwjaar!

Ja, 2020 was een rotjaar. We moeten daar niet flauw over doen. Wij mensen – sociale wezens bij uitstek – werden teruggeworpen op onszelf en onze minieme bubbel.
Omdat het nodig was. Omdat het nog steeds nodig is.

Uiteraard wens ik jullie een goede gezondheid, veel liefde, vriendschap,..., maar
vooral opnieuw vele aangename fysieke
ontmoetingen en herinneringen. We hebben het voorbije jaar te veel alle geweldige plaatsen die Dilbeek te bieden heeft,
moeten missen. Door de Covid was het helaas een jaar van digitale ontmoetingen en
konden we bovendien een paar initiatieven
rond Jong VLD niet uitrollen. Maar we maken dat goed, van zodra dit kan!

De vele, hardwerkende zelfstandigen, klein en groot, hadden afspraak met hun
tandvlees. De liberale regering probeert zoveel mogelijk noden te lenigen, maar ik
besef ook dat velen het desondanks moeilijk hebben. (ik kan er over meespreken, ook
mijn bedrijf is sinds 13 maart 2020 gesloten…)

Intussen doe ik nog een oproep aan alle
jongeren van Dilbeek, die het liberale gedachtengoed hoog in het vaandel dragen,
om aan te sluiten bij Jong VLD Dilbeek.

Velen onder u verloren een dierbare. Indien niet aan corona, dan misschien wel aan
uitgestelde zorg. De pijn snijdt even diep. Zeker nu de omstandigheden waarin we
afscheid moeten nemen van geliefden onwezenlijker zijn dan ooit.

We kunnen vers bloed met frisse ideeën
gebruiken! Doe jij met ons mee?

Gegroet aan alle inwoners van Groot-Dilbeek!

En toch. Toch is er ook hoop.
Vaccins worden massaal verspreid en tegen de zomer zullen heel wat Belgen ingeënt zijn. Onze regeringen – regionaal en federaal – proberen zoveel mogelijk noden
te lenigen. Nog even doorbijten nu. Nog even. Zodat we straks weer veilig een terrasje kunnen doen met vrienden. Die familie-barbecue kunnen houden. Zodat we
hopelijk weer kunnen kussen en knuffelen.

Natuurlijk ook van mij mijn allerbeste wensen! Zoals onze voorzitter aangeeft, het
was een moeilijk jaar. In mijn domein zijn er
omwille van Covid een aantal dingen niet
kunnen doorgaan. Zoals de persoonlijke
verwelkoming van nieuwe burgers en de
geboorteboomgaard.

Als prille veertiger, een echte spring in het veld dus, en met mijn ervaring in de verzorgingssector als background, is vorig jaar, met heel de Coronacrisis, een echte eyecatcher
voor mij geweest. Ik was reeds op en top geëngageerd binnen de rangen van onze blauwe familie, en nu heeft men mij de kans gegeven om te zetelen in EVA kinderopvang en
de Commissie dienstencheques. Van deze opportuniteit wil ik dan ook dankbaar gebruik
maken om hetzelfde pad te bewandelen, en vooral mij te blijven inzetten voor jong en
oud, arm en rijk,...

Ook de viering van jubilea konden niet
doorgaan, maar daar hebben we een
mouw aan gepast en bloemen laten bezorgen. Zo ook hebben we een 100 jarige
moeten vieren, door bloemen af te zetten voor de deur van het rusthuis, leuk is
anders.

“Dat is altijd het doel geweest van mijn
politiek engagement: er zijn voor iedereen.”

Van zodra de mist rond de Corona optrekt,
zullen we dit allemaal terug persoonlijk
kunnen doen! Maar er is ook goed nieuws:
ondanks Corona hebben we toch nog 114
koppels kunnen trouwen!
Linda Janssens
Schepen van Burgerzaken,
Begraafplaatsen en Bevolking

Bart Nevens

“Ik hoop samen met U allen,
dat we dit hoofdstuk zo snel mogelijk
kunnen afsluiten en dat ik jullie weer op
een normale manier van dienst kan zijn!”

Itterbeek dorp krijgt vorm!

Bestuur, ambtenaren en betrokken stakeholders staken het voorbije jaar veel werk in
die totaalvisie. Technische ontwerpfase, aanbestedingen en uitvoering zijn de volgende stappen. Daar wordt nu werk van gemaakt. Vernieuwing van de gebouwen van
Breugheldal (die niet meer beantwoorden aan de huidig geldende normen) en de bouw
van de nieuwe sporthal zullen vooraan in de planning zitten. Het zijn grote, complexe
werken die veel coördinatie op de site vergen. Technische beperkingen zullen
ook invloed hebben op de volgorde van die werken.

Tot zolang hou ik van u met gepaste afstand, en blijven wij met onze partij,
op digitale wijze hard werken voor het welzijn van onze geliefde gemeente!
Ik wens u allen een gezond, zonnig en teder nieuw jaar.

“Laten we van 2021 het jaar maken waarin
we weer gewoon mogen liefhebben.
Zonder angst voor een vies beestje.”

LOKALE BURGERKRANT OPEN VLD DILBEEK

Nieuw bloed in
EVA kinderopvang!

Vernieuwing Breugheldal, heraanleg kerkplein, nieuwe sporthal, dorpsontwikkeling in
functie van het woonbeleid, herinplanting van SDI, speelplaats Keperke op de site,
heraanleg Itterbeeksebaan, het waren allemaal losse projecten voor Itterbeek Dorp.
Alhoewel sommige ervan al een tijdje waren voorbereid, besloot het huidig bestuur een
globale toetsing te doen. Dat vergde tijd maar geeft tenminste zekerheid dat kwaliteit,
ruimtelijke ordening, mobiliteit en financiële impact geoptimaliseerd worden binnen
het beschikbare kader.

Nog even dus.

Bob Savenberg
Voorzitter Open VLD Groot-Dilbeek
Gemeenteraadslid

Nieuws
van Linda!

Deze publicatie komt te vroeg voor verdere details omtrent de fasering.
Maar we houden jullie zeker op de hoogte van de vooruitgang. Itterbeek
heeft er lang op gewacht maar er is licht aan het einde van de tunnel.
Alexis Rons
Voorzitster Jong VLD Dilbeek
Gemeenteraadslid

Marc Willen
Gemeenteraadslid en Fractieleider

Over onze financien
Op de gemeenteraad van 15 december 2020 werd het gewijzigde meerjarenplan
van de gemeente Dilbeek met overgrote meerderheid goedgekeurd. Ook het meerjarenplan OCMW en de Politiebegroting 2021 werden toegelicht en goedgekeurd.
Als er externe, onvoorspelbare en zeer indringende gebeurtenissen plaatsvinden
die het oorspronkelijk opzet grondig wijzigen, dan is een gewijzigde meerjarenplanning meer dan een esthetische correctie.
Een belangrijke spelbreker – hoeft het nog
gezegd – is de coronacrisis die een gat
slaat in onze inkomsten en bovendien tal
van onvoorziene uitgaven teweegbrengt.
Denk maar aan de aanzienlijke extra uitgaven voor de zorg, het wegvallen van de
huurinkomsten, vrijstellingen van retributies enz. De inkomsten uit de aanvullende personenbelasting, een van onze belangrijkste bronnen, verminderen de drie
komende jaren met 2,5 tot 3 percent op
jaarbasis. Daarbij is de gemeente uiteraard afhankelijk van de algemene economische toestand.
Een tweede belangrijke politieke beslissing heeft eveneens zijn impact op het
budget: de inkanteling van de gemeentelijke VZW’s. Sport en cultuur vertegenwoordigen een budget van ongeveer 8
miljoen Euro en die worden nu rechtstreeks
door de gemeente beheerd. Deze beslissing moet op korte termijn leiden naar veel
meer efficiëntie en een beter beheer wat
dan weer de algemene financiën ten goede zal komen.

De lijst van investeringen voor de komende jaren is, ondanks de crisis, niet minder
ambitieus. Integendeel. Oorspronkelijk
voorzag het meerjarenplan een bedrag
van 65 miljoen aan investeringen. We doen
er nog 10 miljoen bij en komen nu aan
een bedrag aan voorziene investeringen
voor de komende 4 jaar van 75 miljoen.
Ambitieus maar perfect haalbaar, dankzij de zeer lage intresten op de leningen
die we daarvoor aangaan en dankzij een
efficiënt beheer van de eigen inkomsten
uitgaven.
Een van de speerpunten van ons beleid
is de veiligheid. De Politiebegroting stijgt
naar meer dan 10 miljoen. Voor een groot
deel te wijten aan bijkomend personeel.
Meer blauw op straat! Meer controle, maar
handhaving.
Het spreekt vanzelf dat we inkomsten en
uitgaven permanent moeten monitoren
om een financieel evenwicht te bewaren
en onze belofte waar te maken de belastingen niet te verhogen.

Luc Deleu
Eerste Schepen
Schepen van Financiën – Onderwijs –
Ruimtelijke ordening

