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Uitnodiging:
Feestelijke avond in Westrand
op 7 mei om 19 uur
President van Europa
komt naar Dilbeek
Op 7 mei viert CDE-Dilbeek haar
25-jarig bestaan. Al die jaren nam een
kleine kern van enthousiaste vrijwilligers initiatieven om Europa dichter
bij de mensen te brengen, met voordrachten, bedrijfsbezoeken, uitstappen
en uiteraard ook de jaarlijkse Europese
feestdagen en bevlagging op 9 mei.
Op 9 mei 2010 zal het 60 jaar geleden zijn dat Robert Schuman met zijn
verklaring in Parijs de aanzet gaf tot de
Europese eenmaking. Sindsdien is geen
oorlogen meer maar samenwerking, en
meer welvaart en meer welzijn. Europa
is vandaag niet meer weg te denken.
Dat mag gevierd worden. Aan de vooravond van die Europese Feestdag mag
CDE-Dilbeek als gastspreker niemand
minder dan Herman Van Rompuy
verwelkomen. De eerste President van
Europa is een gewaardeerd spreker: inhoudelijk sterk, diepgaand en met fijne
humor. We zijn benieuwd hoe hij zal
terugblikken op de eerste 5 maanden
van zijn voorzitterschap.
Van harte welkom op vrijdag 7 mei
om 19.00 u in de Schouwburg van
Westrand.
Gratis toegang.

Op 7 mei komt
President Van
Rompuy naar
Westrand

www.cdenv.be

Dilbeek gaat voor

duurzame energie!

Kersvers schepen voor Energie Jef Vanderoost wil een nieuwe wind laten
waaien door het gemeentelijke energiebeleid.

Tijdens een studiereis naar Freiburg (D) over duurzame ontwikkeling en energiebeleid bezochten Jef
Vanderoost, Reindert De Schrijver en Jan Margot het voetbalstadion van Freiburg dat bedekt is met
zonnepanelen

“De Dilbekenaren leggen massaal
zelf zonnepanelen, de gemeente kan
niet achterblijven en moet het goede
voorbeeld geven.” Hij werkt daarom
aan een energiebeleidsplan voor
onze gemeente. “We willen werk
maken van energiebesparing in ons
gemeentelijk patrimonium door te
isoleren, stookplaatsen te renoveren
en te werken aan zowel binnen- als
buitenverlichting. Dat is niet alleen
goed voor het milieu maar op termijn
ook voor ons budget.” Een tweede
pijler is het zelf opwekken van duurzame energie. Schepen voor Onderwijs, Georges De Vliegher zorgde
al voor zonnepanelen op de nieuwe
muziekacademie. Ook in Westrand

is vandaag de gevelrenovatie en –
isolatie al voelbaar. “We willen die
weg verder begaan en het potentieel
van onze gemeentelijke gebouwen
benutten. De gemeenteraad keurde
in januari alvast unaniem het windturbineproject goed dat we samen
met EcoPower willen verwezenlijken
op het gemeentelijke terrein aan de
Industrialaan. Het recht van opstal
levert de gemeente jaarlijks 15.000
euro op wat we zullen herinvesteren
in energieprojecten.”, aldus nog Jef
Vanderoost die er wel op wijst dat er
voor de windturbine nog hindernissen te nemen zijn, zoals o.m. vliegroutes over de gemeente.

In de kijker:

Julien Sergoigne

Julien Sergoigne (65), al 21 jaar
raadslid waarvan 8 jaar als schepen, is de zesde mandataris die we
in deze nieuwe rubriek voorstellen.
Toen hij 5 jaar geleden met pensioen
ging nam hij zich voor om terug actief muziek te spelen, zoals vroeger,
toen hij samen met broers vedetten
begeleidde. En, Julien?
“Van dat voornemen is helaas niets
in huis gekomen…door gebrek aan
“vrije” tijd. Regelmatig spreekt men
me aan voor problemen van gas en
elektriciteit, zoals facturen, werken,
energiebesparingen enz. Dit komt
uiteraard door mijn verleden als energieadviseur bij Electrabel.”
Julien is uiterst tevreden dat hij
voortaan zetelt in de gemeenteraadscommissie “Gebiedsgebonden
Materies”: “In de domeinen die daar
besproken worden voel ik me beter

Zoals zoveel senioren heeft raadslid Julien Sergoigne het alsmaar drukker …

thuis. Alternatieve en hernieuwbare
energie is een zeer actueel en blijvend thema. Ik wil mijn steentje
bijdragen in de problematiek van het
plaatsen van hernieuwbare systemen
zoals zonnepanelen voor boilers, fotovoltaïsche panelen, warmtepompen,
windmolens. Vooral wik ik ijveren
van het energiezuiniger maken van
gebouwen. Als we efficiënt willen

Huursubsidie
vanaf 2010

Vorig jaar keurde de gemeenteraad
op voorstel van Schepen voor sociale
zaken Rita Dedobbeleer een huursubsidie goed van 50 euro per maand:
vanaf 2010 is dat mogelijk voor
inwoners met een zeer bescheiden
inkomen die op een wachtlijst staan
voor een sociale huurwoning. Dit kan
hen helpen bij de betaling van het
huurgeld voor het tijdelijk huren van
een woning op de private markt, in
afwachting van de toekenning van een
sociale woning. Rita: “Ik begrijp wel
niet goed waarom de coalitiepartner
de gemeenteraad liet schorsen om
over dit punt te beraden. Gelukkig
draaiden ze na die schorsing bij”.
omgaan met energie heeft het geen
zin om enerzijds te investeren in
alternatieve energie en anderzijds de
energie langs ramen en deuren buiten
te gooien. En daar is nog veel werk
aan de winkel!”

Nieuwjaarsreceptie
Op de nieuwjaarsreceptie van CD&V in het RCI blikte bestendig afgevaardigde
Elke Zelderloo, terug op 2009, “een jaar van grote contrasten, van successen,
maar ook van tegenslagen”. Daarna kreeg de Steven Vanackere het woord. De
vice-eerste minister en minister van buitenlandse zaken was vermoeid en koortsig teruggekeerd uit Afrika, maar hield er toch aan te komen. Zijn toespraak
hing hij op aan de woorden “Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder”,
naar Ramses Shaffy. Een zeer krachtige en beklijvende speech.
Bestendig afgevaardigde Elke Zelderloo bedankt gastspreker Steven Vanackere

Nieuw bestuur
Zoals elke drie jaar verkozen de CD&V-leden begin dit jaar ook hun partijbestuur. De verkozenen, van links naar rechts: Bernadette Van Coillie (Vrouw
& Maatschappij), Marcel Leuwers (Senioren), Emanuel Ryckaert (voorzitter
JONG CD&V), Erik De Schrijver (sectievoorzitter Bijgaarden en Kapelle),
Elke Zelderloo (sectie Bodegem), afdelingsvoorzitter Ivo Peeters, Marina
Evens (sectie Dilbeek-Itterbeek), Hans Torrekens (sectie Schepdaal).
Het verkozen parijbestuur
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Schepdaals
verenigingsleven herademt

‘Ons Gildenhuis’ blijft open

Vorig jaar kondigde de kerkfabriek Sint-Rumoldus aan dat zij niet langer
kon instaan voor de uitbating van ‘Ons Gildenhuis’. Op een overlegvergadering in juni drongen de Schepdaalse verengingen bij de eigenaar en de
gemeente aan om de zaal te redden.
Uit een brandweerinspectie bleek dat
er investeringen nodig waren om de
zaal open te houden. Nog in de zomer
schoten schepen Georges De Vliegher
en raadslid Jef Vanderoost in actie.
Terwijl andere raadsleden het gebruikelijke lawaai maakten, werkten zij
eigenhandig, in alle stilte en in overleg
met de kerkfabriek aan een sluitende
oplossing. Jef kon als nieuwe schepen
van Patrimonium en Cultuur uiteindelijk zelf de operatie afronden: de
gemeente huurt de zaal gedurende 5
jaar. Zo krijgen de verenigingen onderdak in afwachting van de bouw van
de nieuwe gemeenschapslokalen in

Sint-Gertrudis-Pede. Het beheer komt
in handen van vzw Caerenbergveld,
die wordt voorgezeten door Jef Vanderoost. Zo kan hij ook mee instaan
voor de uitbating van Ons Gildenhuis.
Hij licht toe: “De Kerkfabriek blijft
eigenaar en voert de nodige brandveiligheidwerken uit en rekent de kosten
door in de huurprijs van de gemeente.
Ook de gebruikstarieven zullen wat
moeten stijgen. Ik dank alvast Wilfried
De Moyter die bereid is voor het dagelijkse beheer te zorgen, een taak die
Fons Van Droogenbroeck zovele jaren
opnam, en waarvoor we hem Fons
enorm dankbaar zijn.”

Schepen Jef Vanderoost ontving tijdens het
nationale JONGCD&V-congres op 6 februari in
Dworp de Gouden Duim als beste Jonge Mandataris. Zijn inspanningen voor ‘Ons Gildenhuis’ in
Schepdaal werden speciaal vermeld.

Uitnodiging: open infoavond in La Motte

Gemeenschaps- De teloorgang van het parlementarisme
lokalen
Door Rik Van Cauwelaert, directeur en editorialist van Knack

in Pede

in zicht
Ook het project van de nieuwe gemeenschapslokalen in Sint-GertrudisPede komt in een stroomversnelling.
Voor de gebruikers van de oude lokalen leek de hele geschiedenis wel een
processie van Echternach: telkens was
er een probleem dat de uitvoering verhinderde. Schepen Vanderoost: “Vandaag is er een oplossing in de maak in
samenwerking met de ‘De Bouwerij’
die de brouwerij De Neve omtovert tot
woongelegenheden. Dit kan heel snel
resultaat opleveren: een nieuwe zaal
zal op de plaats van de gemeentelijke
loods gebouwd worden.” Eindelijk
licht aan het einde van de tunnel!
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Op woensdag 21 april om 20.15 uur
stipt verwelkomt de CD&V/N-VA/
DNA!-fractie alle belangstellenden
op een infoavond in Kasteel La
Motte in Sint-Ulriks-Kapelle (Lumbeekstraat).
Spreker is Rik Van Cauwelaert, directeur en editorialist van Knack. Elke
week boeit hij de lezers met uitgesproken standpunten over het institutionele
en bestuurlijke kluwen in ons land.
Goed gestoffeerd, erudiet, onderbouwd, met Brits onderkoeld flegma
en soms ironisch sarcasme fileert hij in
zijn commentaarstukken met scherpe
pen het verschil tussen de politieke
schijn en het reële zijn. Rik Van Cauwelaert beschouwt zichzelf als een
‘ouderwetse’ traditionele journalist:
een vakman uit de klassieke school die
ideeën en opinies formuleert vanuit

een eigen waardenschaal en afstandelijkheid ten opzichte van zijn onderwerp. Flitsende oneliners, behaagziek
infotainment en ‘de waan van de dag’
zijn dus niet aan hem besteed. Media
kunnen een invloed uitoefenen, maar
hebben geen macht, is zijn stelling.
Rik Van Cauwelaert werpt zijn blik
op de verloedering van ons politieke
landschap en de postmoderne versnippering van ons waardensysteem. Benieuwd te horen wat deze streekgenoot
denkt over het bestuur van Dilbeek,
Poort van het Pajottenland…Iedereen
van harte welkom. Gratis toegang.

Rik Van Cauwelaert komt naar open
fractieavond op 21 april
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‘t Was

weer

druk…

Veel schoon Dilbeeks volk aan tafel tijdens het solidariteitsmaal ten voordele van De Poel

Op de nieuwjaarsreceptie van de seniorenraad werden mensen in de bloemetjes
gezet voor hun inzet voor de senioren. Vandaag zijn er 10.834 senioren (60+) in
Dilbeek, of meer dan 27 % van de bevolking. Bijna ¼ van die senioren zijn 80-plussers. Samen met de Seniorenraad blijft Schepen Rita Dedobbeleer werk maken
van hetgeen werd vastgelegd in het Lokaal Sociaal Beleidsplan.

Jef Vanderoost ging als kersvers schepen voor
cultuur met een van zijn voorgangers Jan Margot
graag langs bij Jacky Duyck op diens Open Atelier

Schepen voor Ontwikkelingssamenwerking Georges De Vliegher
dankte in december iedereen die ertoe had bijgedragen dat Dilbeek
erkend werd als Fair Trade Gemeente: als wij een duurzaam beleid
willen voeren, dan moeten wij aandacht besteden aan de prijs die de
producenten in de ontwikkelingslanden krijgen voor hun producten.

Op de Nieuwjaarsreceptie werd Albert De Bot bedankt voor zijn jarenlange inzet als sectievoorzitter

WWW

CD&V Dilbeek 24 u op 24 bereikbaar 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.
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Erevoorzitter Marcel Leuwers vierde op het
eetfeest in januari zijn 75ste verjaardag. Hij blijft
populair bij de dames…

… maar ook de mannelijke werkers op het eetfeest
klonken graag op zijn gezondheid!

colofon
Alles uit deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd
of geciteerd, graag met bronvermelding: CD&V-DIRECT

.direct

.direct: Informatieblad van de CD&V
hoofdredacteur: Stefaan Deleeck
verslaggever ter plaatse: Jan Margot
fotografie: Daniël Rys
verantwoordelijke uitgever: Pieter Demeester
re(d)actieadres: CD&V-Direct, Wetstraat 89 - 1040 Brussel
fax: 02-238 38 60 - e-mail: direct@cdenv.be

Informatieblad CD&V - jaargang 9 - nr. 2 - maart - april 2010

