
Hier

‘Laat ons van deze 
tragedie een kantelpunt 
maken voor een nieuw 
Dilbeek.’

MAAK VAN CORONA EEN 
NIEUWE START VOOR DILBEEK
We hadden in dit krantje graag enkel 

willen schrijven over de slechte 

beslissingen van de meerderheid - en 

er zijn er wel een paar - en over onze 

eigen activiteiten en voorstellen op de 

gemeenteraad. Corona heeft er 

anders over beslist. 

De voorbije maanden zijn voor 

iedereen zwaar geweest. Ook de 

komende tijd zal het gevecht tegen 

dit virus veel eisen van ons allemaal, 

in het bijzonder van de strijders in de 

eerste lijn en van onze medeburgers 

die iemand verloren zijn. 

Met Groen willen we echter niet bij de 

pakken blijven zitten. De crisis heeft 

getoond dat er nog steeds veel 

energie en solidariteit in Dilbeek 

aanwezig is. Laat ons die energie 

gebruiken om tegen het virus te 

vechten, te winnen en om onze 

gemeente nog beter te maken.

WAT NA CORONA?
Deze crisis heeft enkele zaken 

blootgelegd: het belang van menselijk 

contact en het belang van een groene 

leefomgeving. We hebben immers 

onze naasten lang moeten missen én 

we hebben onze mooie gemeente 

tijdens de dagelijkse wandeling 

(her)ontdekt. 

De toekomst zal dus sociaal, 

lokaal en groen moeten zijn.

Zaken waar wij met Groen voor staan 

en waar wij, als we de kans krijgen, 

samen met meerderheid en oppositie 

werk van willen maken. Meer van 

hetzelfde zal immers niet voldoende 

zijn, het moet béter. Laat ons van 

deze tragedie een kantelpunt maken 

voor een nieuw Dilbeek. 

Jasper DE JONGE 

gemeenteraadslid

in Dilbeek

Vrijwilligers uit bestuur gezet

Dilbeek in de uitverkoop

Applaudisseren voor coronahelden

© Groen DilbeekMet Groen willen wij, over grenzen tussen meerderheid en oppositie 
heen, vanuit de gemeenteraad werk maken van een beter Dilbeek.



HIER

De helden van corona
HELDEN MET EEN HART

In deze rubriek proberen we één of meerdere Dilbekenaren in de bloemetjes te 

zetten die zich dag in dag uit inzetten voor duurzaamheid en eerlijkheid in onze 

gemeente. In de krant die normaal in maart was rondgedeeld, gingen we 140 

leerlingen in de bloemetjes zetten. Zij zorgden begin dit jaar samen voor 1,3 

hectare extra bos. Uiteraard verdienen zij hiervoor een enorme pluim!

In deze pandemie-tijden vonden we het echter niet meer dan logisch om 

met dit neergeschreven applaus de helden van corona nog eens in de 

bloemetjes te zetten: de winkelbedienden die voor ieders bevoorrading 

zorgden, de vuilnismannen die ons afval bleven ophalen, de chauffeurs die ons 

land draaiende hielden, de medewerkers van de (lokale) besturen die soms 

bliksemsnel actie moesten ondernemen, de medewerkers van de politie die 

ministerieel besluit na ministerieel besluit moesten handhaven, en nog zovele 

anderen. 

Uiteraard en in het bijzonder, een dikke dankjewel aan de helden van de 

zorg: de logistiek medewerkers, zorgkundigen, verpleegkundigen en 

artsen die in de eerste lijn stonden én staan in de ziekenhuizen en in de 

woonzorgcentra, om dit virus met alles wat ze hebben, te lijf te gaan. 

Voor ons mag en moet het ook verder gaan dan enkel applaus: laat ons 

zorgen voor meer handen aan het bed, voor betere arbeidsvoorwaarden en voor 

een hoger loon. Zij zorgen voor ons, laat ons ook zorgen voor de zorgenden.

Zeker in de woonzorgcentra sloeg corona op veel plaatsen zwaar toe. Deze medewerkers verdienen enorm veel lof én, hopelijk snel, een 
verbeterd statuut vanuit Vlaanderen.

© tepic



IN ’T 
KORT

HIER

VRIJWILLIGERS VRIJE TIJD 
UIT BESTUUR GEGOOID

Vanaf de oprichting van CC Westrand en zwembad Dilkom werd er steeds voor 

gekozen om de gebruikers actief te betrekken bij het bestuur. Op de 

gemeenteraad van september besliste de meerderheid om met deze unieke 

traditie van meer dan 50 jaar te breken en de vrijwilligers uit het bestuur van de 

gemeentelijke sport- en cultuur-vzw te gooien, zonder dat er een waardig 

alternatief klaar is. Samen met de collega's van CD&V en DNA! verzetten wij ons 

sterk tegen deze inperking van burgerinspraak. Dit is niet de manier waarop 

wij met vrijwilligers, personeel en de hele vrijetijdssector in Dilbeek willen 

omgaan. 

N-VA en VLD stellen dat de vzw’s vandaag niet goed werken. Wat nu voorligt, is 

echter niet het juiste antwoord op de bestaande problemen. Ten eerste is het  

de meerderheid zelf die extra regels oplegt, die ervoor zorgt dat de vzw's niet 

altijd even goed werken. Bovendien zijn het de meerderheidspartijen die én de 

DILBEEK STAAT TE KOOP

Dilbeek wordt jaar na jaar 

geconfronteerd met een ernstig 

DROOGTEPROBLEEM. De fracties 

DNA! en Groen-sp.a dienden op de 

gemeenteraad van juni daarom 

een voorstel in over het besparen 

van water bij het oppompen van 

grondwater op bouwwerven. Met 

de plechtige belofte van de 

schepen om in het najaar met 

dit onderwerp terug naar de 

gemeenteraad te komen, werd het 

punt uitgesteld. 

WIST JE DAT ... je ook vanuit de 

oppositie zeker zaken kan gedaan 

krijgen? Een paar voorbeelden: het 

huishoudelijk reglement van de 

gemeenteraad werd aangepast, 

volledig in de lijn van de 

amendementen die wij al in januari 

hadden ingediend, met een 

besparing op de zitpenningen tot 

gevolg. Dilbeek bevestigde, op ons 

voorstel, haar engagement als 

diervriendelijke gemeente en 

engageerde zich om enkel nog 

duurzame natuursteen aan te 

kopen. Ook de boterhammentaks, 

een toeslag voor het eten van de 

lunch op school, werd na ons 

aandringen uit het school-

reglement geschrapt.

Ondanks heel wat argumenten

vanuit de oppositie keurde de

meerderheid afgelopen jaar toch

de VERSLECHTERING VAN HET

STATUUT van het personeel van

het lokaal bestuur goed. Met

Groen hadden we amendementen 

ingediend, onder meer om het 

statuut van onze verpleeg-

kundigen en zorgkundigen te 

verbeteren. Maar deze werden 

spijtig genoeg weggestemd.

KAREL DE RIDDER
gemeenteraadslid
karel.deridder@groen.be

GUIDO VAN LIERDE
voorzitter Groen Dilbeek

bevoegde schepen én een heel aantal 

bestuurders aanduiden.

Ten tweede wordt nu nog meer 

macht geconcentreerd binnen het 

schepencollege, zonder enige 

controle door de gebruikers. Dit 

terwijl de meerderheid zelf altijd 

participatie preekt. Ze schermen wel 

met een gepland inspraakproject, 

maar dat zal pas lopen nadat de 

vzw's al zijn ontbonden. Ook is er 

geen enkele garantie dat de parti-

cipatie na dit traject beter zal zijn dan 

vandaag. Een echt zwaktebod dus. 

Deze beslissing is echter vooral

een motie van wantrouwen tegen-

over de vrijwilligers die zich inzetten 

voor het vrijetijdsbeleid in Dilbeek. 

Dit getuigt van bijzonder weinig 

respect en belooft niet veel goeds 

voor de toekomst.

Een opvallend element in het 

meerjarenplan is het voornemen van 

N-VA & Open VLD om voor 8 miljoen 

euro gemeentelijke eigendom te 

verkopen. Groen verzet zich 

hiertegen: op de lange termijn 

verarmen deze verkopen de 

gemeente en verhinderen ze

toekomstige besturen om alsnog de 

gebouwen in hun beleid mee op te 

nemen. Zo verkochten ze al het 

Pampoelhuis, het voormalige 

gemeentehuis van Groot-Bijgaarden. 

Ook te koop staat het Castelhof. Op 

de Raad van januari liet schepen van 

Belastingen Luc Deleu zich ontvallen 

dat "het Castelhof geboekt staat bij 

de inkomsten, niet bij de uitgaven". 

Geen renovatie dus, maar wel een 

verkoop. Als dit effectief wordt 

uitgevoerd, is dit een schande voor 

een gemeente die tijdens de vorige 

legislatuur nog jeugdgemeente van 

Vlaanderen werd.

Ook andere financiële keuzes zijn  

opmerkelijk: een enorme stijging van 

de leninglast met 300% per 

Dilbekenaar, een stijging van de 

onroerende voorheffing vanaf 2023, 

de prijs voor rioolaansluitingen

verdubbelt, identiteitskaarten en 

rijbewijzen worden duurder. Ook 

wordt er gesnoeid in subsidies. 

Vroeger verkocht VLD tenminste nog 

gebouwen om de belastingen niet te 

moeten optrekken. Zelfs dat lukt hen 

nu niet meer.



Het moet gezegd: we zijn trots op het regeerakkoord. Want het staat vol oplossingen 
en geeft ons land een nieuwe toekomst. En maar goed ook: het is hoog tijd om te doen 

wat nodig is. Voor het klimaat, voor wie het moeilijk heeft, en voor onze gezondheid 
en ons geluk. Hieronder vind je een korte opsomming van de belangrijkste punten.

ZO DOEN WE WAT NODIG IS

GROEN

Voor de helden van de zorg

Het applaus voor zorgpersoneel zetten we om in 
hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden. 
En als patiënt ga je minder betalen. Ook 
komt er eindelijk een volwaardig budget 
voor geestelijke gezondheidszorg.

Voor een leven in balans

Het geboorteverlof verdubbelt: we gaan van 
tien naar twintig dagen. Zo kunnen vaders en 
meeouders van bij het prille begin meer voor hun 
kinderen zorgen. Tele- en thuiswerk blijven we 
trouwens aanmoedigen – ook na de coronacrisis. ■

Voor wie het moeilijk heeft

Volledige loopbaan achter de rug? Dan heb 
je recht op een minimumpensioen van 1500 
euro. Daarnaast evolueren we naar hetzelfde 
pensioenstelsel voor iedereen, of je nu werk-
nemer, zelfstandige of ambtenaar bent.

Voor eerlijke belastingen

Dankzij een solidariteitsbijdrage dragen de 
grootste vermogens eerlijk bij. Ook multinationale 
techbedrijven doen dat, in de vorm van een 
digitalservice-belasting. Daarnaast scherpen 
we de strijd tegen fiscale fraude stevig aan.

Voor duurzame energie

We nemen het energiebeleid in eigen handen, 
maken de weg vrij voor hernieuwbare energie en 
zijn een partner voor iedereen die investeert. De 
kernuitstap komt er zoals gepland. Daarnaast 
zorgen we zo snel mogelijk voor meer 
windenergieproductie op de Noordzee. En je 
energiefactuur? Die blijft onder controle.

Voor een beter klimaat

We gaan weg van fossiel, sluiten ons 
aan bij de koplopers van Europa en kiezen 
voor een broeikasgasreductie van 55 
procent tegen 2030. En tegen 2040 is de 
overheid volledig klimaatneutraal. Ontdek de volledige samenvatting van het 

akkoord op www.groen.be/regeerakkoord



GROEN

Maak kennis met onze groene ministers: Petra en Tinne

© Jesse De MeulenaerePetra De Sutter (links) wordt vicepremier en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Tinne Van der Straeten (rechts) wordt minister 
van Energie.

Misschien ken je ze al lang. Of misschien zie je hun gezicht en naam voor de eerste keer. Wat 
het ook is, één ding staat vast: kersverse Groen-ministers Petra De Sutter en Tinne Van der 
Straeten waren nooit eerder zó klaar om te doen wat nodig is. De eerste als vicepremier en 
minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, de tweede als minister van Energie. 
Hieronder beantwoorden de dames drie vragen over verleden, toekomst en heden.

Petra De Sutter

• 57 jaar
• woont in Horebeke
• werkte lang als gynaecologe 

en fertiliteitsexperte
• schreef samen met Groen-voorzitster 

Meyrem Almaci het boek ‘De goede 
kant op: kansen na corona’

Tinne Van der Straeten

• 42 jaar
• woont in Koekelberg
• specialiseerde zich als juriste 

in energie en klimaat
• heeft twee dochters, leest veel en 

graag en doet af en toe aan yoga

Wat deed je hiervoor?
Petra: ‘Sinds 2019 was ik lid van het Europees Par-
lement. Ik werd daar de eerste groene voorzitter 
van de Commissie Interne markt en Consumen-
tenzaken. Daarvoor zetelde ik in de Senaat en in de 
Raad van Europa. Van beroep ben ik gynaecologe 
en fertiliteitsexperte, en ik stond vroeger aan het 
hoofd van de afdeling Reproductieve Geneeskunde 
van het Universitair Ziekenhuis Gent.’

Tinne: ‘Ik maakte in 2019 na tien jaar mijn come-
back in de nationale politiek. Toen werd ik verko-
zen op een Brusselse Ecolo-Groen-lijst. Daarvoor 
werkte ik als advocate en adviseerde ik energie-
bedrijven – energie is waar mijn expertise én mijn 
hart ligt.’

Wat wil je als minister bereiken?
Petra: ‘Ik wil de overheid moderniseren en digi-
taliseren. Want zo wordt ze sterker en betrouw-
baarder, en kan ze zich beter inzetten voor het 
algemeen belang. Burgers worden beter geholpen, 
ambtenaren halen meer uit hun job. Bovendien 

zagen we tijdens de coronacrisis hoe onmisbaar 
een sterke overheid is.’

Tinne: ‘Ik wil eerst en vooral de weg vrijmaken voor 
investeringen in hernieuwbare energie. En ik ben 
optimistisch, want samen met de ministers van 
Klimaat en Mobiliteit (beiden van Ecolo, red.) heb-
ben we alle hefbomen in handen voor een groene 
ommekeer. Daarnaast wil ik duizenden lokale jobs 
creëren en energiefacturen betaalbaar maken, en 
hoop ik dat mensen tegen 2024 anders kijken naar 
het thema energie. Dat ze het zullen zien als een 
kans, en niet als symbool voor kommer en kwel.’

Wat staat er eerst op je agenda?
Tinne: ‘Er valt geen tijd te verliezen. We hebben 

al gesproken met eurocommissaris Margrethe 
Vestager, de vicevoorzitster van de Europese 
Commissie, over de toekomst van de Belgische 
energie. En binnen kort zitten we rond de tafel met 
alle Belgische energieministers.’

Petra: ‘Eerst gaan we zo snel mogelijk de ver-
schillende overheidsdiensten en -bedrijven leren 
kennen. En we gaan ook zien hoe we de groene ac-
centen uit het regeerakkoord in het ambtenaren-
apparaat krijgen.’ ■

‘Energie is waar 
mijn expertise én 
mijn hart ligt’
— TINNE VAN DER STRAETEN

‘Een sterke overheid 
kan zich beter 

inzette  vo�  het 
algemeen belang’

— PETRA DE SUTTER



SHM SUBSIDIELOOS?
Wonen in Vlaams-Brabant is duur. 

Daarom wil Groen dat de provincie 

bijkomende inspanningen levert om 

betaalbare woningen te realiseren. Ze 

moet veel meer geld vrijmaken voor 

sociale huisvesting: jaarlijks 1 miljoen 

euro belastinggeld investeren in de 

bouw van bijkomende sociale 

woningen, is nodig.

We moeten vermijden dat onze 

provincie absolute koploper wordt 

wat betreft een tekort aan sociale 

woningen. Een investering van 6 

miljoen euro in sociaal wonen in de 

periode 2019-2025 is welbesteed en 

komt Vlaams-Brabanders ten goede. 

Het provinciebestuur van N-VA, CD&V 

en Open VLD  bespaart met deze 

investering trouwens nog altijd meer 

dan 2 miljoen euro. In de vorige 

beleidsperiode, toen Groen zelf 

bestuurde, konden de sociale 

huisvestingsmaatschappijen (SHM's) 

in totaal op 8,2 miljoen euro subsidies 

rekenen. Als het provinciebestuur de 

meerjarenbegroting niet meer bijstelt, 

zijn er voor de SHM's van Vlaams-

Brabant in de periode 2019-2025 geen 

subsidies meer. Dat is voor Groen 

onaanvaardbaar.

CULTURELE HEFBOOM 
NIET LANGER 
ONDERSTEUND
Groen betreurt dat het bestuur 

van Vlaams-Brabant het Afrika 

Filmfestival (AFF) niet langer 

ondersteunt. Ieder jaar laat het 

AFF een andere wereld 

binnenwaaien in de huiskamers 

van Vlaams-Brabanders. 

Via films, geregisseerd en 

geproduceerd door Afrikanen, 

leren we hen op een eerlijke 

manier kennen en ontdekken we 

dat veel meer ons verbindt dan 

verdeelt. Het  AFF is een culturele 

hefboom voor de emancipatie van 

verschillende volkeren in Afrika. 

Tegelijk draagt het bij tot de 

solidariteit van Vlaams-Brabant 

met het continent. We dringen 

erop aan dat het provinciebestuur 

deze parel terugzet op de kroon 

van de provincie.

NAAR EEN GREEN DEAL, OOK IN VLAANDEREN?
Van Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld maken tegen 2050: 

dat is volgens de Europese Commissie de grootste uitdaging, maar tegelijk ook 

de grootste kans van onze tijd. Om dat te bereiken, presenteerde ze onlangs 

haar "Green Deal". De noodzaak om te werken aan een beter klimaat loopt 

volgens de Europese Commissie samen met het verbeteren van de 

levenskwaliteit van de Europese burgers. 

Gekoppeld aan investeringen in groene technologie, duurzame oplossingen en 

nieuwe bedrijven kan de Europese Green Deal de nieuwe groeistrategie voor de 

EU worden. Betrokkenheid en inspraak van het brede publiek en alle 

belanghebbenden zijn onmisbaar om dit tot een goed einde te brengen.

Dat staat in schril contrast met wat Vlaanderen wil. Onze Vlaamse regering ziet 

vooral veel bedreigingen en staat voortdurend op de rem. Wetenschappelijke 

inzichten worden genegeerd, adviezen legt deze Vlaamse regering naast zich 

neer en voorgenomen maatregelen trekt ze bij de minste (politieke) tegenwind 

terug in. En dat is erg spijtig. Want door te investeren in een andere mobiliteit 

zal de luchtkwaliteit in onze steden en daarbuiten ferm kunnen stijgen. 

Investeringen in energiezuinige woningen zorgen voor een sterk verbeterde 

woonkwaliteit voor die mensen die het zich vandaag niet kunnen veroorloven. 

En door in te zetten op duurzame energiebronnen bouwen we onze 

afhankelijkheid van andere continenten voor onze energievoorziening serieus af. 

Als we die inspanningen niet leveren, dan geven we een zeer grote factuur door 

aan onze kinderen. En dat is voor Groen onaanvaardbaar.

Gelukkig zien we in onze provincie veel erg positieve initiatieven in de 

gemeenten en steden waar Groen meebestuurt. Zij nemen het voortouw. Zij 

wachten niet op een Vlaanderen dat hopeloos achterophinkt, maar investeren 

samen met hun burgers in een klimaatneutrale en dus aangename, leefbare 

toekomst! 

REGIONAAL
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Europese Green Deal
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De cartoon die voorzien was op 

onze voorpagina van de maart-

editie willen we u niet onthouden. 

Het is duidelijk: wij zijn het niet eens 

met de financiële keuzes die N-VA en 

VLD de komende jaren willen maken 

(meer hierover op de vorige pagina).

1

Zoals we al schreven op pagina 2: 

dankzij Dilbeekse leerlingen werd 

Dilbeek begin dit jaar weer wat 

meer bebost met 3300 extra 

bomen en struiken. Of hoe een bos 

van spades werd omgezet in een bos 

van bomen. Tijdens de gemeente-

raadsverkiezingen van 2018 hadden 

wij met Groen als doel om 44.000 

bomen te planten (ofwel één boom 

per inwoner) tegen 2024. Dat zijn er 

dus nog iets meer dan 40.000 te 

gaan!

2

Onze secretaris, Marieke

Hoekendijk, werd begin dit jaar

verkozen in de politieke raad van

Groen Nationaal. Met de 

verkiezingsonderhandelingen kreeg 

ze meteen een stevige vuurdoop. We 

wensen haar veel succes!

3

Congres organiseren in een 

Kinepoliszaal, het is eens wat 

anders. Samen met 1000 andere 

Groenen keurden ook de leden van 

Groen Dilbeek mee voor onze 

deelname aan de Vivaldi-regering.

4
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 WIJ GAAN DOEN

 WAT NODIG IS
MEER TREINEN, 

MINDER VERKEERSDODEN

Meer en betere treinen, meer Europese 

treinverbindingen, halvering van het 

aantal verkeersdoden tegen 2030

HELDEN VAN DE CRISIS

BELONEN
Hogere lonen, betere arbeidsvoorwaarden, minder 

werkdruk, en je factuur als patiënt blijft betaalbaar

JE LEVEN IN BALANS

20 dagen geboorteverlof voor vaders en 

meeouders, blijvende focus op tele- en thuiswerk

ARMOEDE AANPAKKEN EN

PENSIOENEN OPTREKKEN

1500 minimumpensioen, uitkeringen optrekken en 

zo kloof met armoedegrens verkleinen, sociale 

rechten zoveel mogelijk automatisch toekennen

BELGIË WEER GEZOND

55% minder uitstoot tegen 2030, gezondere 

lucht, minder plasticvervuiling, minder 

pesticiden en minder ontbossing

Onze groene ministers: Petra De Sutter (Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, vicepremier) en Tinne Van der Straeten (Energie).

© Jesse De Meulenaere

ENERGIE IN EIGEN HANDEN

Fors investeren in hernieuwbare energie, 

kernuitstap komt er zoals gepland, en je 

energiefactuur blijft onder controle

 DOE JIJ MEE?

Met deze regering gaan we doen wat nodig is. Doe mee en word net als duizenden anderen lid van Groen. Dan ben je als 

eerste op de hoogte van het laatste nieuws over onze partij. En op congressen krijg je inspraak in de partijkoers.

W ORD VA ND A A G NOG L ID

Surf naar www.groen.be/wordlid. Of help ons om je stad of gemeente menselijker en gezonder 

te maken en sluit je aan bij een lokale groep op www.groen.be/injebuurt. 

Deze publicatie wordt waterloos gedrukt bij Eco Print Center. Zo 
vermijden we een energieverslindende droogoven, sparen we liters 
water uit en werken de drukkers in een gezonde omgeving. 

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci, Van Orleystraat 5-11, 1000 Brussel. Niets in deze 
uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming  van de uitgever. 
Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de regels van reclamedrukwerk. 




