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dilbeek
De verkiezingen naderen met rasse schre-
den, terwijl de economische crisis onze 
mensen en onze bedrijven diep treft. Meer 
dan ooit rekent u dan ook op politici die hun 
verantwoordelijkheid opnemen. 
Enkel onze efficiënte cocktail van realis-
tische economische prikkels en sociale 
bescherming biedt een uitweg uit deze 
moeilijke tijden.
Dankzij onze contacten met het middenveld, 
onze vele leden, de grote vertegenwoordi-
ging in de gemeentebesturen en de inzet van 
onze lokale afdelingen en talloze militan-
ten, staan wij van alle politieke partijen het 
dichtst bij de mensen en zijn wij het best ge-
plaatst om een ‘gedragen’ beleid te voeren.
Als lijsttrekker stel ik u graag onze sterke 
Vlaams-Brabantse lijst voor. U vindt deze 
op pagina 6&7 van deze editie van Direct.
Zorg er op 7 juni mee voor dat we kunnen 
wegen op het beleid van de volgende jaren, 
want Vlaanderen heeft nood aan bestuurders 
die hun verantwoordelijkheid opnemen.

Tom Dehaene
Lijsttrekker

Sterk in moeilijke tijden

In de kijker:

 Elke Zelderloo
Deze maand in onze rubriek ‘In de kijker’: Elke Zelderloo. Elke is provincie-
raadslid en schepen sedert 2001, sinds 2007 bevoegd voor patrimonium, KMO en 
landbouw, energie en Europese zaken. 

Lees meer over Elke Zelderloo op pagina 4!
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In de kijker: Elke Zelderloo
Eerste schepen Elke Zelderloo (33) is de vierde mandataris die in deze rubriek aan 
bod komt. Ze is provincieraadslid en schepen sedert 2001, sinds 2007 bevoegd voor 
patrimonium, KMO en landbouw, energie en Europese zaken. 

We ontmoeten in haar thuishaven Bode-
gem. Op onze vraag naar de realisaties 
van de laatste jaren wijst Elke vooral op 
‘haar’ dienst Patrimonium: “Die bestaat 
nog niet zo lang en we bewijzen dat het 
werkt. Denk maar aan de restauratie 
van de Kasteelhoeve, waar steeds meer 
gemeentediensten zijn gehuisvest. Of 
de aankoop van het Iverlek-gebouw in 
Schepdaal voor de groendienst en de 
loods in Groot-Bijgaarden voor Openbare 
Werken. We maakten werk –en nog- van 
de renovatie van Westrand, het politiege-
bouw en van de gemeentelijke scholen.” 
Dit jaar gaat de restauratie van de Kas-
teelhoeve verder (1,7 miljoen voor de 
tweede fase, waarvan 0,542 miljoen euro 
subsidies). Staan ook op het programma: 
de restauratie van het gemeentehuis 
(1,227 miljoen, waarvan 0,882 miljoen 
euro subsidies) en het Huisje Mostinckx 
in Sint-Martens-Bodegem (598.087 euro, 
waarvan 498.140 subsidie). Elke somt 
verder op: “De gemeenschapslokalen 
van Sint-Gertrudis-Pede, het dak van het 
Recreatiecentrum Itterbeek en dat van de 
brandweer, de sociale dienst in het vroe-
gere politiegebouw, de sporthallen…”
En haar andere beleidssectoren? “We 
voeren een onderzoek bij de Dilbeekse 
KMO’s rond de afvalproblematiek. De 
land- en tuinbouwbedrijven krijgen vooral 
via de milieudienst informatie en begelei-
ding bij het aanvragen of hernieuwen van 
vergunningen”. Als schepen voor ener-
gie ten slotte is er het sensibiliseren en 
informeren van het publiek. “We onder-
zoeken hoe we energie kunnen besparen, 
gaande van het soort verlichting, isolatie, 
energieboekhouding en onderhoud van 
installaties.” 
We hebben het nog niet eens over haar 
werk als provincieraadslid gehad en haar 
advocatenpraktijk…Maar wat doet Elke 
als haar nog wat vrije tijd rest? “Dan 
probeer ik te genieten van de gezonde 
buitenlucht. Ik wandel graag, of loop en 
sport ook wel, maar niet genoeg naar mijn 
zin. Koken doe ik ook graag, ik volg zelfs 
kookles. Een etentje kan zo gezellig zijn. 
En ik zoek ook graag een zonnige reisbe-
stemming op.”

Vlaams volksvertegenwoordiger Tom Dehaene in gesprek met eerste schepen Elke Zelderloo op haar 
kaas- en wijnavond in Bodegem. Tom zag dat het goed was…

DILB054.indd   2 30-04-2009   16:42:35



5jaargang 8 - nr. 3 - mei 2009

20 miljoen
euro voor

Dilbeek
Vlaams volksvertegenwoordiger Tom De-
haene vroeg de Vlaamse ministers welke 
initiatieven de voorbije 5 jaren in Dilbeek 
gerealiseerd werden met Vlaamse subsi-
dies. En of er Vlaams geld naar Dilbeek 
gevloeid is: 20.263.717 euro. Vlaanderen 
werkt! Een overzicht met alle details op 
www.dilbeek.cdenv.be

Kriebel en Jongslag
breiden uit

De beslissing is genomen: Jongslag krijgt binnen enkele jaren een nieuw klassenblok. 
Deze gemeenteschool barst uit haar voegen en in afwachting van de nieuwbouw kocht 
de gemeente al klascontainers aan. Jongslag was destijds de eerste school die een 
nieuwbouw kreeg. Later volgden De Klimop, ’t Keperke en De Kriebel. Schepen voor 
onderwijs Georges De Vliegher: “Met de nieuwbouw voor Jongslag is de cirkel bijna 
rond. Jarenlang hebben wij geïnvesteerd in de infrastructuur van onze gemeentescholen 
die nu volledig aangepast zijn aan de noden van deze tijd, een resultaat waarop ons 
bestuur fier mag zijn.” De leerkrachten krijgen de kans om pedagogisch het maximum 
te geven, de leerlingen kunnen kennis opdoen in een toffe omgeving. Voor de Kriebel 
start volgend jaar de derde fase: bouw van nieuwe turnzaal, refter en bijkomende klas-
sen. In totaal zal er in de Kriebel meer dan 60 miljoen euro geïnvesteerd zijn, waarvan 
ongeveer de helft gesubsidieerd. 

Schepen voor onderwijs Georges De Vliegher samen met leer-
krachten en leerlingen van op de plek waar Jongslag zal worden 
uitgebreid.

De Raad van Bestuur en de medewerksters van de vzw Dienstenonderneming Dilbeek (DOD), na hun teamvergadering. Bij de DOD kan men 
terecht voor huishoudelijke hulp, te betalen met dienstencheques. Uiterst rechts op de foto een tevreden voorzitter Georges De Vliegher: 
“In november 2007 zijn we gestart met 3 poetsvrouwen, vandaag hebben we er al 24 die samen meer dan 160 klanten helpen. We komen 
duidelijk tegemoet aan een behoefte, en zorgen tevens voor tewerkstelling.”

Architect Arroyo (rechts) heeft de plannen voor de nieuwe muziek-
academie aangepast. Schepen voor onderwijs Georges De Vliegher 
en voorzitter Jules De Bruyn van de muziekcommissie (links) zijn 
tevreden, nu niets nog de aanbesteding in de weg staat. Die volgt 
wellicht rond de jaarwisseling. In de begroting 2009 is 4.850.000 
euro ingeschreven, goed voor de nieuwbouw (met auditorium).

Schepen Georges De Vliegher met directie en ambtenaren bij 
de vernieuwde Kriebel

OCMW-raadsleden Bernadette Groenweghe-Van Coillie en Erik 
De Schrijver verheugen zich erover dat het OCMW opnieuw 
gestart is met het aan huis brengen van warme maaltijden. Alle 
60-plusers kunnen op deze dienst een beroep doen. Ze heb-
ben de keuze uit een gewoon of een gastronomisch menu. Alle 
info bij de dienst maaltijdbedeling van het OCMW.

Foto
niet

bruikbaar
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WWW
CD&V Dilbeek 24 u op 24 bereikbaar Een artikel uit een vorig nummer lezen? Inte-
resse 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 en op www.jongcdenvdilbeek.be

‘t Was weer druk…

Schepen voor groenbeleid Rita Dedobbeleer 
poseerde graag tussen de fleurige narcissen in 
de berm van de Keperenbergstraat in Itterbeek: 
“Ik ben trots op mijn mannen van de groendienst 
die onze gemeente weer wat fleuriger hebben 
gemaakt. Het planten van 3.900 bloembollen 
was geen kleine klus, zeker niet op de steilste 
stukken van de berm”

De drie CD&V-schepenen, Elke Zelderloo, Rita 
Dedobbeleer en Georges De Vliegher – alledrie 
met sjerp omgord- genoten duidelijk van de 
Dilbeekse carnavalstoet 

Bestuurslid (+JONG CD&V) Emmanuel Ryckaert 
(met baby ) kijkt hoe zijn vrouw Sara (in het mid-
den) samen met de schepenen Elke Zelderloo 
(links) en Rita Dedobbeleer (rechts) de spade 
hanteert. Plaats van het gebeuren: de geboorte-
boomgaard in Pede, waar op de eerste lentedag 
12 fruitbomen werden geplant voor de 344 
kinderen die 2008 werden geboren.

Na de aanplanting in de geboorteboomgaard 
kreeg elk kind een certificaat en werden honder-
den luchtballonnen gelost.

Bedankt,
Luc Straetmans 
Luc Straetmans neemt afscheid van de 
actieve politiek en geeft het voorzitter-
schap van CD&V-Schepdaal door aan 
Hans Torrekens. 

Luc heeft zich jarenlang ingezet voor de 
Schepdaalse gemeenschap. Van in zijn 
jeugd was hij actief en betrokken bij de 
plaatselijke politiek. Hij en z’n familie 
waren ook drijvende krachten van de sec-
tie. In de voetsporen van vader Felix ze-
telde Luc 12 jaar in de gemeenteraad. Hij 
ging er geen enkele discussie uit de weg 
en verdedigde vol vuur onze partijstand-
punten, in goede en kwade tijden. Met 
Luc verkiezingsborden zetten, affiches 
plakken, eetfeesten organiseren,…: ieder-
een die erbij was, is nog vol bewondering 
voor zijn werkkracht en gedrevenheid. 
Van 2001 tot 2006 was hij fractievoorzit-
ter, maar verkoos niet deel te nemen aan 
de laatste verkiezingen. Met het afscheid 
van Luc als sectievoorzitter wordt stilaan 
CD&V-fakkel in Schepdaal doorgegeven 
aan de jongere generatie. Het zijn grote 
schoenen om te vullen… We zijn Luc en 
zijn familie heel dankbaar voor de jaren-
lange inzet en gedrevenheid.

Bedankt, Luc Straetmans 

Hans Torrekens is de nieuwe voorzitter van de 
sectie CD&V-Schepdaal
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