Luc Deleu: “Het onderwijs in Dilbeek kreunt
onder een enorme stortvloed vanuit Brussel
omdat het inschrijvingsdecreet de gewestgrens
niet meetelt. Onze Dilbeekse scholen worden
zo verplicht leerlingen uit het Brusselse in te
schrijven, waardoor sommige leerlingen uit
Dilbeek zelf op een wachtlijst kunnen belanden.
Anderstalige Brusselaars kiezen massaal voor
het Nederlandstalig onderwijs. Dat is op zich
een vrije keuze die we respecteren, maar voor
een randgemeente als Dilbeek heeft dat een
negatief effect voor de eigen inwoners en dat
zou echt niet mogen.”
Linda Janssens: “Scholen zijn enorm belangrijk
voor de sociale cohesie. Kinderen moeten in hun
eigen buurt naar school kunnen gaan. ”
Luc Deleu: “Ook het M-decreet zorgde voor
ingrijpende gevolgen op het terrein, die echt wel
werden onderschat. De intentie was zeker goed,
maar samen met het capaciteitsprobleem
verhoogt dit de druk op de leerkrachten en
hun directie. Ik bewonder trouwens enorm onze
Dilbeekse schooldirecties die met hun open
geest en harde werk er het beste van proberen
te maken, maar dat mag geen reden zijn om
alles blauw-blauw te laten. Deze mensen
verdienen meer ondersteuning.”

Bob Savenberg: “Over de infrastructuur aan
en rond de schoolpoorten wordt veel te weinig
functioneel nagedacht. Er moet veel meer
worden ingezet op inbreng van onderuit en het
creëren van draagvlakken via burgerplatformen.”
Irina De Knop: “Er is heel wat geld maar ook
een gewijzigde mentaliteit nodig om ervoor
te zorgen dat mensen hun kinderen te voet of
met de fiets naar school durven laten gaan.
Nochtans is dit voor een deel de oplossing
voor al het fileleed rond de schoolpoorten. ”
Goedele Liekens: “Ik werk al 20 jaar in Nederland en eigenlijk zou men iedereen moeten
verplichten om daar eens een tijdje te gaan
werken, al was het maar om te leren hoe ze
daar fietspaden aanpakken. Hier brengt
iedereen zijn kinderen naar school met de
auto omdat onze fietspaden zelfmoordstroken zijn. We moeten uit die vicieuze cirkel.”
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Alexis Rons: “En uit de versnippering van
bevoegdheden. Zo besliste de NMBS volledig
op eigen houtje om de parking aan het station van Ternat betalend te maken, waardoor
de halte in Sint-Martens-Bodegem plots een
veel grotere parkeerdruk kreeg, omdat pendelaars uitwijken. We hebben nood aan veel
meer goed ingerichte overstapparkings.”
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Samen met de Dilbeekse kandidaten
Bob Savenberg (Vlaams parlement),
Goedele Liekens en Alexis Rons (kamer)
vroeg ik aan schepenen Luc Deleu en Linda
Janssens welke prioriteiten vanuit Dilbeek
zeker moeten worden meegenomen naar
de volgende parlementen. Dit is een greep
uit de bevindingen die we samen delen.
Lees het vervolg op de achterzijde.

Irina

