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Beste nieuwe inwoner,

Sinds kort woon je in Dilbeek.

Dat is om vele redenen een goed idee. Maar vooral omdat 
je terecht gekomen bent in een warme, open gemeente 
waar een plek is voor iedereen!

Zodra de verhuisdozen zijn uitgepakt, ben je Dilbekenaar 
geworden!

Om Dilbeek te ontdekken, bieden wij je deze 
onthaalbrochure aan, met nuttige informatie en weetjes 
over je nieuwe gemeente. Zo kan je in deze brochure lezen 
waar je kan aankloppen met al je welzijnsvragen (rubriek 
welzijnspunten, pg 50). Alsook waar je terecht kan voor een 
snuifje sport en cultuur! Dit en zoveel meer vind je terug in 
deze brochure.

Welkom!

De informatie in deze 
brochure is gebundeld per 
doelgroep: 

Kinderen en jongeren  
vanaf pg 5 

Volwassenen 
vanaf pg 19

Dilbeek Plus - Senioren  
vanaf pg 43
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kleuterschool of lagere school?  
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secundair onderwijs?   
 

VRIJE TIJD  12

Waar wordt je kind acteur of muzikant? 12 
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Vakantieaanbod voor kinderen?  14

Sportief aanbod voor kinderen?  15
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Gezinnen met kinderen kunnen, tot ze naar school gaan, 
terecht in een consultatiebureau voor preventief medische, 
psychosociale en pedagogische consultaties. 

Consultaties kunnen op verschillende momenten na een 
telefonische afspraak. Je kan hen elke dag bereiken tussen 
8:00 en 20:00. Je kan er ook langs gaan tijdens het vrije 
inloopmoment, iedere vrijdag van 10:00 tot 12:00.

Waarvoor kan je terecht bij het 
Consultatiebureau van Kind en Gezin?

CONSULTATIEBUREAU KIND EN GEZIN

Welzijnscampus Nieuwenbos
Bosstraat 84 
1702 Groot-Bijgaarden
 
Meer info:
www.kindengezin.be 
De Kind en Gezin-Lijn: 078/15 01 00

6
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FONS is de Vlaamse uitbetaler van 
het Groeipakket. De consulenten van 
FONS helpen je graag verder met al 
je vragen over gezinsbijslag. Je kan 
langskomen tijdens de zitdag van 
FONS, elke tweede vrijdag van de 
maand tussen 9:00 en 12:00. 

Via https://opvang.vlaanderen  
vind je het aanbod aan kinderopvang 
in heel Dilbeek. Je kan er rechtsreeks 
een aanvraag doen en zo de perfecte 
opvang voor je baby of peuter vinden. 

In de ruilwinkel kan je de te 
kleine kleertjes van je kinderen 
(tot maat 116) inruilen voor 
punten. Hiermee kan je dan een 
nieuwe outfit uitkiezen!

ZITDAG FONS

Welzijnscampus Nieuwenbos
Bosstraat 84 
1702 Groot-Bijgaarden

MEER INFO OVER KINDEROPVANG 

vind je ook op de website  
van Kind en Gezin  
www.kindengezin.be 

RUILWINKEL

Welzijnscampus Nieuwenbos
Bosstraat 84 
1702 Groot-Bijgaarden

Openingsuren:
Dinsdag van 9:30 tot 12:00

Woensdag van 14:00 tot 16:00

1ste en 3de donderdag van de 
maand van 15:00 tot 17:00

2de en 4de donderdag van de 
maand van 15:00 tot 19:00

Waar kan je terecht met je 
vragen over gezinsbijslag?

Wat moet je weten over 
kinderopvang in Dilbeek?

Wat is de Ruilwinkel?
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De dienst Thuisopvang zieke kinderen vangt zieke kinderen op 
in de thuisomgeving. Ze vangen kinderen op van 0 tot 12 jaar, 
van maandag tot vrijdag van 7:00 tot 19:00. 

DIENST HUISOPVANG ZIEKE KINDEREN

De dienst is bereikbaar op 0499/23 32 84. 
 
Je kan opvang reserveren via de online agenda op 
www.3wplus.be/thuisopvang-zieke-kinderen.

Waar vind je opvang voor je 
zieke kind?
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MEER INFO?

! Huis van het Kind Dilbeek

Huis van het kind Dilbeek organiseert regelmatig 
activiteiten voor jonge gezinnen zoals vormingen, spel en 
ontmoetingsmomenten,… 

Eerst aanmelden, dan inschrijven
Wil je kind graag naar een kleuterschool of een lagere school in 
Dilbeek? Dat kan enkel via het centraal aanmeldingsregister.  
Je moet je kind eerst aanmelden via aanmelden.dilbeek.be. 

Pas nadat je een ticket hebt gekregen, kan je je kind inschrijven 
tijdens de inschrijvingsperiode.  

Voor meer informatie kan je terecht op aanmelden.dilbeek.be. 

Je vindt er ook een overzicht van alle Dilbeekse scholen.

Hoe kan je je kind inschrijven in de 
kleuterschool of lagere school?Wat biedt het Huis van het Kind?

Je kan steeds terecht in een Welzijnspunt,  
zie pg 50.

HULP NODIG?
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Wil je kind graag naar een Dilbeekse secundaire 
school? Dan moet je je eerst aanmelden via  
www.aanmelden.school

Hoe kan je je kind inschrijven voor 
het secundair onderwijs?

Jo
ng
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en
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Je kan steeds terecht in een Welzijnspunt,  
zie pg 50.

HULP NODIG?
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In de kunstacademie kan je terecht voor muziek, dans, 
woordkunst, drama, beeldende en audiovisuele kunsten. 

Waar wordt je kind acteur of muzikant?

MEER INFO? 

KUNSTACADEMIE DIL’ARTE 
Kamerijklaan 50 
1700 Dilbeek
academie@dilbeek.be
www.kunstacademiedilarte.be 
02/451 69 20
! Kunstacademie Dil’arte 
$ @dilarte_kunstacademie_dilbeek

©Miguel de Guzmán
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Kinderen en jongeren kunnen in de bib terecht voor:

• Jeugdboeken 

• Peuter- en kleuterhoek

• Voorleesmomenten

• Boekentrolleys

• Makkelijk Lezen Plein

MEER INFO? 

Bibliotheek Dilbeek
d’Arconatistraat 1 
1700 Dilbeek
bibliotheek@dilbeek.be
www.dilbeek.bibliotheek.be  
02/451 69 70
! Bibliotheek Dilbeek 
$ @bibliotheekdilbeek

Openingsuren balie bibliotheek:
Maandag van 10:00 tot 19:00
Dinsdag van 10:00 tot 20:00
Woensdag van 10:00 tot 19:00
Donderdag van 10:00 tot 20:00
Vrijdag van 10:00 tot 19:00
Zaterdag van 09:00 tot 13:00

Op zoek naar een goed boek? 

FILIALEN 

Filiaal Groot-Bijgaarden 
Brusselstraat 253
1702 Groot-Bijgaarden
02/451 69 81 
Dit filiaal verhuist in januari 2023 naar Welzijnscampus 
Nieuwenbos, Bosstraat 84.
Neem een kijkje op de website van de bib voor de  
openingsuren van dit filiaal.

Filiaal Schepdaal
E. Eylenboschstraat 2
1703 Schepdaal
02/451 69 80
Open op woensdagnamiddag en zaterdag
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Ben je op zoek naar een leuke activiteit voor je kinderen 
tijdens de schoolvakanties? Dan kan je terecht bij de 
Dilbeekse speelpleinwerking! 
Elke schoolvakantie is er speelpleinwerking voor kinderen 
tussen 3 en 14 jaar, behalve in de kerstvakantie.

Via de website www.dilbeek.be/speelplein kan je meer 
informatie vinden over de Dilbeekse speelpleinwerking, 
zoals bijvoorbeeld de kostprijs en het verloop van de dag. 
Inschrijven kan via https://dilbeek.ticketgang.eu  

Waar is het speelplein gelegen? Site Begijnenborre, 
Bodegemstraat 113, 1700 Dilbeek

MEER INFO? 

speelplein@dilbeek.be
www.dilbeek.be/speelplein 
02/451 69 40

Vakantieaanbod voor kinderen? 
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Je kan steeds terecht in een Welzijnspunt,  
zie pg 50.

HULP NODIG?
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Sportverenigingen

Wil je je kind inschrijven bij een sportvereniging? Bekijk dan 
onze lijst van de erkende Dilbeekse sportverenigingen op  
www.dilbeek.be/erkende-sportverenigingen.

Sportevenementen

Ben je op zoek naar een sportieve activiteit of een 
sportevenement voor je kinderen? Hieronder enkele 
voorbeelden van onze sportieve evenementen doorheen het 
jaar: 

• Kleuterhappening

• Kijk! Ik Fiets

• Hopsakee 

• …

 
Volg zeker onze website en sociale media om op de hoogte te 
zijn van alle Dilbeekse sportactiviteiten en -evenementen.

MEER INFO? 

sport@dilbeek.be
www.dilbeek.be/sport
02/451 69 15 

! Sport-en Gezondheid Dilbeek 
$ @sportindilbeek

Sportief aanbod voor kinderen?
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Wil je met je kinderen gaan 
zwemmen? Dan is er maar 
één adres: het gemeentelijk 
zwembad van Dilbeek!

Gemeentelijk 
Zwembad Dilbeek

MEER INFO? 

dilkom@dilbeek.be 
www.dilbeek.be/zwembad
02/567 25 42
! Dilkom
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Dilbeek telt 14 jeugdverenigingen (Chiro en Scouts),  
6 jeugdhuizen en er is een grote waaier aan activiteiten  
en projecten doorheen het ganse jaar!  

In Dilbeek kan je als jongere terecht voor:

• Skateparken en -kampen

• Vakantieaanbod voor 12+ en 16+

• FRIS: cultuuraanbod voor en door jongeren

• Medialab

• Subsidies voor het jeugdwerk

• ….

Aanbod voor jongeren in Dilbeek?

MEER INFO? 

jong@dilbeek.be
www.dilbeek.be/jongindilbeek 
02/451 69 40
! Jong in Dilbeek 
$ @jongindilbeek
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Volwassenen
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VOLWASSENEN  18

Waarvoor kan je terecht bij Burgerzaken?  20

Wat te doen bij adreswijziging?  22

Waar kan ik Nederlandse les volgen  23 
of werk maken van integratie?  

Waarvoor kan je terecht bij het OCMW? 24

Is Dilbeek bereikbaar via openbaar vervoer? 25

Zijn er blauwe zones in Dilbeek?   25

Waar kan je winkelen in Dilbeek?  26

Waar is het Buurtrestaurant?  27

Wat moet je weten als je (ver)bouwt?  28

Waar naartoe met je afval?  30

Hoe leer je je wijk kennen?  34

Waar kan je sporten?  36

Waar kan je terecht voor een  
snuifje cultuur?  38

Op zoek naar de bibliotheek?  40

Waar schaaf je je artistieke talenten bij?  41

Heb je een vraag voor de politie?  41
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Burgerzaken houdt het gemeentelijk bevolkingsregister 
actueel en beheert de dossiers van niet-Belgen die in het 
vreemdelingen- en het wachtregister zijn ingeschreven. 
Burgerzaken maakt ook een akte op van belangrijke 
gebeurtenissen in je leven zoals de geboorte van je kind of je 
huwelijk.

Burgerzaken is je aanspreekpunt voor:  

• Elektronische identiteitskaarten en verblijfskaarten

• Rijbewijzen

• Reispassen

• Adreswijziging op de identiteitskaart

• Geboorte, huwelijk, wettelijk samenwonen en overlijden

• Verklaring van euthanasie, verklaring van laatste wil 

• Voornaamswijziging 

• Aanpassing van geslachtsregistratie 

• Aanvraag van Belgische nationaliteit

Waarvoor kan je terecht bij Burgerzaken?
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MEER INFO?

Burgerzaken
de Heetveldelaan 4 
1700 Dilbeek
burgerzaken@dilbeek.be
02/451 68 20

OP AFSPRAAK

Burgerzaken helpt je graag verder op afspraak. Deze 
afspraak kan je maken via www.dilbeek.be.

DIGITAAL LOKET

Voor attesten (zoals gezinssamenstelling, 
getuigschrift van woonst, bewijs van leven, uittreksel 
strafregister), akten (zoals huwelijksakte, geboorteakte, 
overlijdensakte,…) en de aangifte van je adreswijziging 
kan je rechtstreeks terecht op het digitaal loket:  
dilbeek.egovflow.be 
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Je nieuw adres werd zopas aangepast op je 
identiteitskaart: je bent nu officieel inwoner van 
Dilbeek! Daar stopt het jammer genoeg niet. 
Je adres is immers van belang voor heel wat 
bedrijven en instellingen. Zodra je identiteitskaart is 
aangepast, kan je hen op de hoogte brengen van je 
adreswijziging.  

Deze instanties worden automatisch op de  
hoogte gebracht: 

• Sociale zekerheidsinstellingen

• Belastingadministratie

• Rijksregister

• Kinderbijslagfonds

• Ziekenfonds

• Gemeentelijke diensten en het OCMW

• Arbeidsongevallenverzekeraars

• Kassen voor jaarlijkse vakantie

• Fondsen voor bestaanszekerheid

• Gewestelijke huisvestingsmaatschappijen

• Kind & Gezin

Wat te doen bij adreswijziging? 

Deze instanties licht je best zelf in: 

• Je werkgever

• VDAB als werkzoekende

• Bank en verzekeringsmaatschappijen

• Kabel- en telefoonmaatschappij, internetprovider

• Nutsbedrijven (elektriciteit, gas en water)

• Distributiemaatschappij(en) van dagbladen en 
tijdschriften

• Verenigingen waarvan je lid bent

• Firma’s waarvan je een klantenkaart hebt

Weetjes: 

• De adreswijziging moet niet meer aangepast worden op 
het inschrijvingsbewijs van de auto.

• Via de verhuisdienst van Bpost kan je, tegen betaling,  
je briefwisseling gedurende 4 maanden laten 
doorsturen naar je nieuw adres. Alle informatie  
hierover kan je bekomen in het lokale postkantoor  
Ninoofsesteenweg 144, 1700 Dilbeek (02/201 23 45).
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Wil je informatie over Nederlandse les of integratie? 

Je kan terecht bij het Contactpunt Dilbeek via 02/701 76 60. Zij 
zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot donderdag van 
9:00 tot 12:30 en van 13:15 tot 16:30.  

Nederlandse les

In het contactpunt kan je een test doen. Je krijgt er advies over 
je inschrijving voor een taalcursus Nederlands. 

Inburgering

In het contactpunt kan je informatie krijgen over het 
inburgeringstraject. Dit bestaat uit: Nederlandse les, een cursus 
over het leven in België (in verschillende talen), oriëntatie naar 
werk, opleiding en/of vrijwilligerswerk. 

Taalpremie

Ben je geslaagd voor een taalcursus Nederlands? Vraag dan 
een taalpremie aan in het Welzijnspunt, zie pg 50.

Oefenkansen Nederlands

Wil je meer informatie over waar je Nederlands kan oefenen? 
Ga naar het taalpunt in de bibliotheek, zie pg 40. 

Waar kan ik Nederlandse les volgen of werk maken van integratie?

Elke donderdag van 19:30 tot 21:00 kan je Nederlands 
oefenen in Café Combinne. 
Itterbeek Idee, Kerkstraat 60-64, 1701 Dilbeek
Ingang via de groene poort van Zoete Zomer,  
in de Weidestraat

Meer info en inschrijven:   
info@avansa-hallevilvoorde.be - 02/454 54 01

In Dilbeek kan je op verschillende plaatsen 
vrijwilligerswerk doen. Meer info kan je vinden op  
www.dilbeek.be/vrijwilligers

Ben je anderstalig en wil je vrijwilligerswerk doen 
om Nederlands te oefenen? Neem contact op met 
het contactpunt van het Agentschap integratie en 
inburgering via 02/701 76 60.

CAFÉ COMBINNE

VRIJWILLIGERSWERK

Je kan steeds terecht in een Welzijnspunt,  
zie pg 50.

HULP NODIG?
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Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn (OCMW) is er voor elke inwoner van Dilbeek, 
met een bijzondere aandacht voor mensen met 
minder welzijnskansen. De sociale dienst, de dienst 
activering en dienst schuldhulpverlening van het 
OCMW hebben een aanbod op jouw maat.

Waarvoor kan je terecht bij het OCMW?

MEER INFO? 

OCMW
Itterbeeksebaan 210 
1701 Itterbeek
 
Enkel op afspraak
Je kan tijdens de openingsuren telefonisch 
een afspraak maken op 02/568 05 00

Elke dag van 9:00 tot 12:00
Op woensdag ook van 14:00 tot 16:00
Op donderdag ook van 17:00 tot 19:00

Voor een eerste gratis juridisch advies en bijstand kan 
je terecht bij de regionale zitting van het Bureau voor 
Juridische Bijstand van de Balie Brussel. 

Dit kan op de 2e en 4e donderdag van de maand 
van 17:30 tot 19:00 in Welzijnscampus Nieuwenbos, 
Bosstraat 84 te 1702 Groot-Bijgaarden. Opgelet: deze 
zittingen gaan niet door tijdens schoolvakanties.

JURIDISCHE BIJSTAND

Je kan steeds terecht in een Welzijnspunt,  
zie pg 50.

HULP NODIG?
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Dilbeek is goed bereikbaar via het 
openbaar vervoer (de trein, tram en bus) 

• Als je op zoek bent naar informatie 
over de rijtijden en reisroutes van de 
bus, kan je terecht op www.delijn.be. 

• Info over de uurregelingen en tickets 
voor de trein daarentegen vind je op 
www.belgiantrain.be.

• Wil je met de tram naar Brussel? Dan 
kan je terecht aan het Dansaertpark 
(Robert Dansaertlaan 9 te  
Groot-Bijgaarden). Meer info over 
deze uurregelingen vind je op  
www.stib-mivb.be

Verplaats je je met de auto in Dilbeek? 
Weet dan dat er op sommige plaatsen 
een blauwe verkeerszone van kracht is. 
Met een parkeerschijf kan je gedurende 
twee uur gratis parkeren in een blauwe 
zone. De parkeerschijf is er verplicht van 
maandag tot en met zaterdag van 9:00 
tot 18:00.  

Als inwoner van een blauwe zone kan 
je tegen betaling van 50 euro een 
bewonerskaart aanvragen. Voor meer 
informatie over de blauwe zone en om 
je bewonerskaart aan te vragen, kan je 
terecht op www.parkeren.be/dilbeek.

Is Dilbeek bereikbaar via 
openbaar vervoer?

Zijn er blauwe zones in 
Dilbeek?
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• Op woensdagvoormiddag kan je boodschappen 
doen op de wekelijkse markt op het kruispunt 
van de Levoldlaan en de Heetveldelaan, vlakbij 
het Dilbeekse gemeentehuis. 

• Elke week is er ook boerenmarkt in Dilbeek 
(parking Westrand)  en in Schepdaal (Markt). 

• Verder kan je natuurlijk dagelijks terecht bij 
de vele lokale handelaars die zorgen voor een 
gevarieerd winkelaanbod. 

• Een hapje of een drankje tussendoor? De lokale 
horeca ontvangt je graag! 

• Verder heeft Dilbeek nog vele jaarmarkten, 
kermissen en avondmarkten.  
Voor meer info kan je terecht op  
www.dilbeek.be/avondmarkten-en-kermissen. 

DE DILBEEKSE GESCHENKBON

Op zoek naar het ideale, lokale geschenk? Met de ‘Ik koop in 
Dilbeek’ geschenkbon winkel je in eigen streek en steun je de 
Dilbeekse lokale handel. 

Met deze geschenkbon kan je bij alle deelnemende lokale 
handelszaken terecht. Je mag je waardebon op verschillende 
adressen gebruiken en zo verschillende lokale handelaars 
steunen. 

Je kan de geschenkbon online kopen via  
cirklo-light.com/products/dilbeek. Je ontvangt dan een bon 
met een QR-code die je kan bijhouden op je smartphone, 
afdrukken of doorsturen naar de gelukkige. Je hoeft de 
geschenkbon ook niet in een keer uit te geven. Telkens je de 
QR-code scant, zie je het saldo verschijnen. Dus ook voor kleine 
bedragen is de geschenkbon erg handig. 

Bekijk op  
cirklo-light.com/pages/deelnemende-handelaars#dilbeek 
welke lokale handelszaken deelnemen.

Waar kan je winkelen in Dilbeek?
V
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Je kan elke middag van maandag tot 
vrijdag terecht in het buurtrestaurant 
voor een menu met soep en een warm 
(of koud) hoofdgerecht. 

• Senioren, kinderen en mensen met 
een Participatiepas betalen een 
sociaal tarief. 

• Normaal tarief: 9 euro

• 60+: 6,8 euro

• Participatiepas: 3,5 euro (zie pg 51)

Waar is het Buurtrestaurant?

BUURTRESTAURANT NIEUWENBOS

Welzijnscampus Nieuwenbos
Bosstraat 84 
1702 Groot-Bijgaarden
 
Openingsuren
Restaurant: van maandag tot 
vrijdag van 11:30 tot 14:00
Cafetaria: van maandag tot 
vrijdag van 10:00 tot 11:30  
en 14:00 tot 16:00
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Bouwvergunning nodig?

Ben je van plan om werken uit te voeren aan of 
rond je woning, maar weet je niet of je hiervoor een 
vergunning nodig hebt? Op onze website  
www.dilbeek.be/omgevingsvergunning vind je heel 
wat nuttige informatie.  

Wat moet je weten als je (ver)bouwt?

Of je voor je project een omgevingsvergunning nodig hebt, 
hangt af van de voorschriften en plannen van het perceel. 
Voor sommige projecten volstaat een melding. Zoek je meer 
specifieke informatie over je perceel? Neem dan zeker contact 
op met Wonen & Ondernemen. 

De omgevingsvergunning zelf vraag je digitaal aan via het 
Omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).
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MEER INFO? 

Wonen & Ondernemen
de Heetveldelaan 4 
1700 Dilbeek
wonenenondernemen@dilbeek.be 
telefoon: 02/451 68 70

Op zoek naar premies of duurzaam bouwadvies?

Maak je werk van een nieuwbouw of plan je een grondige 
verbouwing? Draag dan je steentje bij en maak je woning 
duurzaam om zo energiezuinig mogelijk te wonen. Op de 
website www.dilbeek.be/premies vind je een overzicht van 
mogelijke premies. Op www.dilbeek.be/energiezuinig-wonen 
kan je terecht voor meer informatie over ondersteuning zoals 
gratis duurzaam bouwadvies.

Toelating voor container of kraan nodig?

Heb je een container nodig voor het bouwafval tijdens de 
werken? Of blokkeer je een deel van het voetpad of van de 
straat met een bouwkraan? Dan heb je te maken met een 
inname van het openbaar domein. Hiervoor heb je steeds een 
toelating nodig. 

 
Voor alle info hierover kan je terecht op de gemeentelijke 
website (www.dilbeek.be/inname-openbaar-domein).  
Je vraagt via de website een vergunning aan en je kan via 
dezelfde weg ook meteen parkeerverbodsborden ontlenen.
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We streven er samen naar om de afvalberg te 
beperken. Hoe beter je het afval sorteert, hoe meer 
we kunnen hergebruiken en recycleren. Lees de 
sorteerregels aandachtig en probeer zo goed 
mogelijk je groenafval te composteren of zelf te 
verwerken. 

Afvalkalender

Op de gemeentelijke website kan je de afvalkalender 
raadplegen via www.dilbeek.be/afvalkalender.  
Of download een handige app op  
www.ophaalkalender.be. Bij Wonen & Ondernemen 
kan je ook een papieren exemplaar aanvragen.  

Op de kalender staat aangeduid welk afval op welke 
datum in jouw straat wordt opgehaald. Gelieve 
steeds de juiste vuilniszak te gebruiken. 

Waar kan je huisvuilzakken kopen?

Je kan huisvuilzakken en PMD-zakken kopen bij 
Dilbeekse handelaars. Je kan afvalzakken per  
stuk kopen in de Welzijnscampus Nieuwenbos  
(Groot-Bijgaarden) en het administratief centrum  
in Itterbeek.

Waar naartoe met je afval?

Je vindt het gemeentelijke recyclagepark in de Robert 
Dansaertlaan (onder de Brusselse ring). Het park is 
enkel open op afspraak. Je kan er met je afval terecht 
nadat je een afspraak hebt gemaakt via  
www.intradura.mijnrecyclagepark.be   

In de kringwinkel kan je terecht om herbruikbare spullen 
te kopen. Heb je herbruikbare spullen die je zelf niet meer 
wil gebruiken, geef dan een seintje aan de Kringwinkel! 
De Kringwinkel komt deze gratis thuis ophalen. Je kan 
deze spullen of herbruikbare kledij ook zelf afgeven in 
de winkel tijdens de openingsuren. De Kringwinkel is 
gelegen te Ijsbergstraat 6, 1703 Schepdaal.  
Je kan hen telefonisch bereiken op 02/255 19 40.  
Meer informatie kan je vinden op www.dekringwinkel.be.

RECYCLAGEPARK

KRINGWINKEL VITES: HERBRUIKBARE SPULLEN EN KLEDIJ

MEER INFO?

Wonen & Ondernemen 
de Heetveldelaan 4 
1700 Dilbeek
wonenenondernemen@dilbeek.be 
02/451 68 70
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Restafval

Wat is restafval? Restafval is alle afval dat niet selectief wordt ingezameld voor 
recyclage of nuttige toepassing en wat in de restafvalzak past. Restafval hoort thuis in 
de zwarte huisvuilzak.

Vervuild papier (geolied papier, 
carbonpapier, behangpapier, 
broodzakken...), aluminiumfolie, 
luiers, maandverbanden, visgraten, 
kippenbotjes, videobanden, cd’s, 
verpakkingen die bestaan uit plastic met 
een aluminiumlaagje (bijv. chipszakjes, 
hondenbrokkenzak,...), kauwgom, 
kattenbakvulling, stofzuigerzakken...

• Alle afval dat selectief wordt 
ingezameld (PMD, papier en karton, 
glas, gft, ...)

• Materiaal dat op het recyclagepark 
afzonderlijk wordt ingezameld

• (Klein) gevaarlijk afval (breng dit 
naar de KGA-inzameling of het 
recyclagepark)

• Afgedankte elektrische en 
elektronische apparaten (breng 
ze naar het recyclagepark of De 
Kringwinkel of ruil ze in bij de aankoop 
van nieuwe toestellen)

• Spaarlampen, TL-lampen of LED 
(breng ze naar het recyclagepark 
of ruil ze in bij aankoop van nieuwe 
lampen)

• Batterijen (breng ze naar het 
recyclagepark of recyclepunt)

• Geneesmiddelen (breng ze naar 
de apotheker en het doosje in de 
papiermand)

• Injectienaalden (verzamel deze in 
een naaldbox en breng ze naar de 
KGA-inzameling)

WAT IS TOEGESTAAN? WAT IS NIET TOEGESTAAN? 
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Glas

Een keer per maand wordt het glas aan huis 
opgehaald. Je biedt het glas aan in een emmer 
of een stevige open bak met een gesloten bodem 
en gesloten zijwanden. Gelieve hiervoor geen 
opvouwbare dozen te gebruiken.

Textiel

Om de twee maanden wordt ook textiel aan huis opgehaald.  
Je dient hiervoor de gemeentelijke textielzakken te gebruiken. 
Jaarlijks worden je zes witte textielzakken aan huis bezorgd. 
Je kan deze zakken ook bekomen bij de dienst Wonen & 
Ondernemen of de Kringwinkel.

Nog bruikbaar en niet-bruikbaar textiel zoals kledij, schoenen (in 
paar), handtassen, beddengoed (lakens, (dons)deken, slaapzak, …), 
gordijnen, handdoeken, tafellakens. 

Vervuild of nat textiel, tapijten, elektrische dekens, matrassen.V
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WAT IS TOEGESTAAN? 

WAT IS NIET TOEGESTAAN? 
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PMD

Wat is PMD?  
P staat voor ‘plastic verpakkingen’,  M staat voor ‘metaal’ 
en D staat voor ‘drankkartons’ 

• P - Plastic verpakkingen = alle 
verpakkingen die enkel uit plastic 
bestaan

• Plastic fl essen, plastic fl acons, plastic 
potjes en tubes, plastic schaaltjes, 
plastic vlootjes en bakjes, plastic 
zakjes.

• M - Metaal = alle metalen 
verpakkingen uitgezonderd 
aluminiumfolie

• Drank-en conserveblikken, aluminium 
schaaltjes en bakjes (ook van 
dierenvoeding), metalen deksels, 
doppen en kroonkurken. 

• D - Drankkartons 

• Verpakkingen bestaande uit een mix 
van materialen: Zoals een laag plastic 
folie en een laag aluminiumfolie, die 
niet van elkaar kunnen gescheiden 
worden, gooi je bij het restafval. 
Denk daarbij aan sommige 
drankzakjes, zakjes fruitmoes of natte 
dierenvoeding, …

• Aluminiumfolie

• Verpakkingen met kindveilige sluiting: 
Kijk steeds even na of de plastic 
verpakking een kindveilge sluiting 
heeft. Dergelijke verpakkingen mag 
je namelijk niet in de PMD-zak steken, 
maar horen thuis bij het KGA in het 
recyclagepark.

• Piepschuim: Met piepschuim kan je 
terecht bij het recyclagepark.

• Siliconekits, verpakkingen van 
motorolie, pesticiden en lege 
verfpotten: Deze horen niet thuis in de 
PMD-zak, maar bij het KGA.

• Verpakkingen met één van 
onderstaande pictogrammen: Staat 
er op de verpakking minstens één 
van deze vier pictogrammen? Dan 
mag je ze niet in de PMD-zak gooien. 
Dergelijke verpakkingen bevatten 
gevaarlijke producten en horen thuis 
bij het KGA in het recyclagepark.

WAT IS TOEGESTAAN? WAT IS NIET TOEGESTAAN? 
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Wijkwerking | Een kijk op je wijk 

In Dilbeek willen we bouwen aan een aangename, 
veilige en duurzame leefomgeving. We maken 
werk van een creatieve en zorgzame samenleving, 
waarbij we mensen willen verbinden, kansen geven 
en verantwoordelijkheid laten nemen.

Wil je in je wijk een feest of activiteit organiseren? 
Je kan als inwoner(groep), wijkraad, straat- of 
feestcomité , en vereniging een subsidie aanvragen 
via “een kijk op je wijk”. Zelfi nitiatief en medebeheer 
staan hierbij centraal. 

Buurtfeest 

Wil je een buurtfeest organiseren? De gemeente helpt 
jouw wijk om het ideale buurtfeest te organiseren. Dilbeek 
helpt je namelijk met de nodige toelatingen en praktische 
ondersteuning. Doen er minstens tien gezinnen uit jouw wijk 
mee met je buurtfeest? Dan kan je hiervoor subsidies krijgen! 

Wijkraad | Buurtcomité

Wil jij met je buren een buurtfeest of leuke activiteit 
organiseren? Dan kan je samen met je buren een wijkraad of 
buurtcomité oprichten. Samen sta je sterk! Kijk zeker eens op 
sociale media of er een wijkraad of buurtcomité actief is in 
jouw wijk. 

Hoe leer je je wijk kennen? 

MEER INFO? 

evenementen@dilbeek.be 
02/451 68 13

MEER INFO? 

gemeenschap@dilbeek.be
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Buurtinformatienetwerk

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is 
een samenwerking tussen inwoners, de 
gemeente en de politie in een bepaalde  
buurt om het veiligheidsgevoel te 
vergroten. 

Als er in je buurt bijvoorbeeld een 
verdacht voertuig rondrijdt of er komen 
verdachte personen aanbellen zonder 
duidelijke reden dan verwittig je de 
politie op nummer 112. Zij onderzoeken 
de ernst van de situatie en beslissen 
dan om al dan niet het BIN te activeren 
door alle leden een sms-bericht te 
sturen. Je krijgt achteraf ook per e-mail 
feedback over wat er met jouw melding 
gebeurde.  Wil je je aansluiten bij een 
BIN in jouw buurt?

Hoplr: je wijk in je binnenzak! 

Hoplr is een online platform dat buren 
dichter bij elkaar brengt. Of je nu 
iemand zoekt die je kan helpen met 
een karweitje, je kat niet naar huis is 
gekomen of je gewoon je buren beter 
wil leren kennen: het kan allemaal met 
een klik van je muis - of een tik van je 
duim. Het platform is veilig en privaat: 
enkel jij en je buren hebben toegang.  

MEER INFO? 

www.dilbeek.be/nl/
themas/welzijn-ocmw/
buurtinformatienetwerk-bin

De gemeente treedt op als 
informerend kanaal voor bijvoorbeeld 
dringende verkeersmaatregelen of 
buurtactiviteiten, maar heeft verder 
geen toegang tot dit platform. Deze 
plek is dus helemaal van jullie!

Je kan je aanmelden via  
www.hoplr.com of de Hoplr-app aan 
de hand van je adres. Hoplr verifieert 
je adres en binnen de 48 uur krijg je 
toegang tot jouw buurtplatform waar 
je eenvoudig in contact komt met je 
buren.
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Sportinfrastructuur

Hieronder vind je een overzicht van de gemeentelijke 
sportinfrastructuren per deelgemeente:

Sportevenementen

Zin om deel te nemen aan één van 
onze jaarlijkse sportevenementen en 
-activiteiten? Hieronder vind je enkele 
van onze Dilbeekse vaste waarden op 
sportief vlak. 

Dilbeek Loopt!

• Brasserrun (1e weekend van mei)

• Jogging80 (1e zondag van oktober)

Dilbeek op Wandel (Mei en oktober)

Yoga

• Woensdag 10:45 – 12:00  
– Westrand

• Donderdag 20:30 – 22:00  
– Jongslag 

Volg zeker onze website en sociale 
media om op de hoogte te blijven.

Waar kan je sporten? 

MEER INFO ROND ZAALHUUR?

Wil je één van deze sportzalen huren of zoek je 
specifieke informatie betreffende de zalen, kijk dan op 
onze website: www.dilbeek.be/zaalhuur.
zaalhuur@dilbeek.be
02/466 20 30

Een volledig overzicht van alle sportinfrastructuren  
in Dilbeek vind je op onze website:  
www.dilbeek.be/sportinfrastructuur 

Dilbeek:

• Sportcomplex Roelandsveld

• Skatepark Dilbeek

• Bal-O-Droom (petanque)

• Gemeentelijk zwembad Dilbeek

• Turnzaal Jongslag

Schepdaal:

• Sporthal Caerenbergveld

• Turnzaal Klimop

Groot-Bijgaarden:

• Sporthal Ten Gaerde 

Sint-Ulriks-Kapelle:

• Turnzaal De Kriebel
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Sportverenigingen

Word je graag lid van een sportvereniging? 
Bekijk onze lijst van de erkende sportverenigingen op  
www.dilbeek.be/erkende-sportverenigingen  

Wens je meer informatie rond onderstaande thema’s? 

• Uitlenen van de sportkoffer

• Uitlenen van materiaal voor seingevers

• Tarieven en informatie rond zaalhuur van sportinfrastructuren

• Sportkorting voor studenten

 
Neem dan zeker contact op via onderstaande contactgegevens.

MEER INFO?

sport@dilbeek.be
www.dilbeek.be/sport  
02/451 69 15
! Sport-en Gezondheid Dilbeek  
$ @sportindilbeek

Wil je gaan zwemmen? Dan is er maar 
één adres: het gemeentelijk zwembad  
van Dilbeek!

Gemeentelijk 
Zwembad Dilbeek

MEER INFO? 

dilkom@dilbeek.be 
www.dilbeek.be/zwembad 
02/567 25 42
! Dilkom
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Cultuurcentrum Westrand

Voor theater, dans, humor, muziek, wereldmuziek, 
klassiek, literatuur kan je terecht in Westrand, 
Cultuurcentrum Dilbeek. Elke dinsdagavond is het 
ook filmavond (www.westrand.be/film).

Waar kan je terecht voor een snuifje cultuur? 

MEER INFO? 

Westrand
Kamerijklaan 46 
1700 Dilbeek
info@westrand.be
www.westrand.be
02/466 20 30
! Westrand - Cultuurcentrum Dilbeek 
$ @westranddilbeek

Openingsuren balie Westrand:
Maandag tot vrijdag van 09:00 tot 12:30  
en van 13:30 tot 17:30
Zaterdag van 09:00 tot 13:00
Zondag gesloten
 
En telkens 1 uur voor de voorstelling
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Cultuurverenigingen 

De lijst met alle erkende 
cultuurverenigingen vind je hier:  
www.cultuurraad-dilbeek.be.  

Zaalhuur 

Bij Vrije Tijd Dilbeek kan je terecht om een 
zaal of lokaal te huren in verschillende 
vestigingen in Dilbeek. 

Evenementenloket

Zin om een evenement te organiseren 
in Dilbeek? Klop gerust aan bij het 
evenementenloket en vind hier alle 
informatie rond toelatingen, materiaal 
en zalen terug. 

Culturele evenementen

Snuif je graag onze Dilbeekse cultuur op? 
Dan mag je deze evenementen zeker 
niet missen. Een greep uit ons aanbod:

• Culturele evenementen: ladiesnight, 
filmmarathon

• Familiedagen en ontbijtfilms

• Erfgoeddag (april)

• Ontmoet elkaar op de trottoir (juni)

• Vijverfestival (juli)

• Zomercafé (elke dinsdag in juli en 
augustus in de Kasteelhoeve) 

• Open Monumentendag 
(september)

• Dag van de Dilbekenaar  
(september – oktober) 

Volg zeker onze websites en sociale 
media om op de hoogte te zijn van 
alle Dilbeekse culturele activiteiten en 
evenementen!

MEER INFO?

www.dilbeek.be/zaalhuur 
zaalhuur@dilbeek.be 
02/466 20 30

MEER INFO?

www.dilbeek.be/evenementen 
evenementen@dilbeek.be  
02/451 68 13
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Je kan terecht in de gemeentelijke bibliotheek voor 
romans, adolescentiecollectie, grote-letterboeken, 
informatieve werken, kranten en tijdschriften, strips, 
gezelschapsspelletjes, taalpunt en internet.  

Muziek-, film- en spelletjesliefhebbers kunnen er ook 
hun gading vinden in een groot aanbod van muziek 
en film, luisterboeken en games. 

Op zoek naar de bibliotheek? 

MEER INFO? 

Bibliotheek Dilbeek
d’Arconatistraat 1 
1700 Dilbeek
bibliotheek@dilbeek.be
www.dilbeek.bibliotheek.be  
02/451 69 70
! Bibliotheek Dilbeek 
$ @bibliotheekdilbeek

Openingsuren balie bibliotheek:
Maandag van 10:00 tot 19:00
Dinsdag van 10:00 tot 20:00
Woensdag van 10:00 tot 19:00
Donderdag van 10:00 tot 20:00
Vrijdag van 10:00 tot 19:00
Zaterdag van 09:00 tot 13:00

FILIALEN 

Filiaal Groot-Bijgaarden 
Brusselstraat 253 
1702 Groot-Bijgaarden
02/451 69 81 
Dit filiaal verhuist in januari 2023 naar 
Welzijnscampus Nieuwenbos, Bosstraat 84.
Neem een kijkje op de website van de bib voor de 
openingsuren van dit filiaal.

Filiaal Schepdaal
E. Eylenboschstraat 2 
1703 Schepdaal
02/451 69 80
Open op woensdagnamiddag en zaterdag
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In de kunstacademie kan je terecht voor muziek, dans, 
woordkunst, drama, beeldende en audiovisuele kunsten. 

Aan het onthaal van de politie Dilbeek kan je onder  
meer terecht voor:

• Het indienen van een klacht
• Het aangeven van een misdrijf of verkeersongeval
• Het aanvragen van vakantietoezicht
• Het verlies van identiteitskaart, paspoort of rijbewijs  

(Je brengt best ook onmiddellijk een pasfoto mee)
• Het verkrijgen van een attest om een getakeld voertuig op te 

halen bij de takelfirma (na betaling van de factuur) 

Een uittreksel van het strafregister moet je niet aanvragen bij de 
politie, maar bij de gemeente (Burgerzaken). Je kan dit online 
doen via www.dilbeek.be/uittreksel-uit-het-strafregister 

Je kan elke dag bij de politie terecht van 8u tot 20u. Je kan een 
afspraak maken via www.lokalepolitie.be/dilbeek of 02/464 12 00.

Waar schaaf je je artistieke talenten bij? Heb je een vraag voor de politie?

MEER INFO? 

KUNSTACADEMIE DIL’ARTE 
Kamerijklaan 50 
1700 Dilbeek
academie@dilbeek.be
www.kunstacademiedilarte.be 
02/451 69 20
! Kunstacademie Dil’arte 
$ @dilarte_kunstacademie_dilbeek

MEER INFO? 

POLITIE DILBEEK | Operationeel centrum
Stationstraat 283 
1700 Dilbeek
Tel 02/464 12 00
Pz.dilbeek@police.belgium.eu
! Politie Dilbeek 

©Miguel de Guzmán
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Dilbeek Plus
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DILBEEK PLUS (SENIOREN) 44

Welke ondersteuning vind je in Dilbeek?  44

Heb je vragen over pensioenen?  45
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Je kan als Dilbeekse 65-plusser in de gemeente terecht voor 
heel wat ondersteuning. We streven ernaar om je zo lang 
mogelijk comfortabel thuis te laten wonen. Je kan bij ons 
terecht voor onder andere het aanvragen van je pensioen, 
de gemeentelijke vervoerdienst, het lokaal dienstencentrum, 
de toeleiding naar thuiszorgdiensten, het huren van een 
assistentiewoning, het aanvragen van een stookoliepremie, een 
mantelzorgsubsidie of een andere financiële steun.
 
Meer info vind je in de aparte brochure Ouderenwelzijn. 
Contacteer ons voor de aanvraag van de brochure of voor 
meer informatie over onze dienstverlening.

Welke ondersteuning vind je in Dilbeek?

MEER INFO? 

Site Breugheldal
Itterbeeksebaan 208 
1701 Itterbeek
02/451 43 70
ouderenwelzijn@dilbeek.be  
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Tijdens de zitdagen Pensioenen kan je al je vragen stellen over 
je pensioen. Het maakt niet uit of je reeds gepensioneerd bent 
of nog actief bent op de arbeidsmarkt. Zowel werknemers als 
zelfstandigen kunnen hier terecht. 

Heb je vragen over pensioenen? 

Op zoek naar een leuke vrijetijdsactiviteit? Wees  
dan welkom in het Lokaal Dienstencentrum.  
Crea-workshops, Engels leren, samen breien, 
pingpong, petanque, … of gewoon een koffie komen 
drinken bij een gezellige babbel in onze cafetaria? 
Iedereen is welkom!  

Wil je op de hoogte blijven van ons aanbod? 
Contacteer ons en we sturen je een gratis boekje op. 
Meer info kan je ook vinden op de website  
www.dilbeek.be/dienstencentrum.

LOKAAL DIENSTENCENTRUM

ZITDAG PENSIOENEN

Site Breugheldal
Itterbeeksebaan 208 
1701 Itterbeek 

Openingsuren:
Zitdagen voor werknemers:  
4de maandag van januari, maart, mei, september, 
november van 9:00 tot 12:00
 
Zitdagen voor zelfstandigen:  
4de maandag van de maand van 9:00 tot 11:00.
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Sport Overdag: Sport voor 50-plussers 

• Maandag van 09:00 tot 10:00 
– Sporthal Ten Gaerde

• Vrijdag van 10:00 tot 11:00 
– Sporthal Caerenbergveld

Cultuur Overdag 
Hou zeker het programma van Westrand in de gaten voor de 
verschillende evenementen rond cultuur overdag. 

Wil je sporten? Heb je interesse in cultuur? 

MEER INFO? 

sport@dilbeek.be
02/451 69 15
www.dilbeek.be/sport-overdag

MEER INFO? 

info@westrand.be
02/466 20 30
www.westrand.be
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Voor al je welzijnsvragen!
Heb je vragen over financiën, Participatiepas, wonen, werk, 
juridische bijstand, gezin, onderwijs, opvoeding, vrije tijd, …? 
Of heb je hulp nodig bij het invullen van documenten of 
administratie?
 
Bij de Welzijnspunten zoeken ze het samen met jou uit!
De Welzijnspunten zijn bereikbaar via welzijnspunt@dilbeek.be.

Waarvoor kan je terecht bij de Welzijnspunten?

TWEE WELZIJNSPUNTEN

Welzijnspunt campus Keperenberg
Itterbeeksebaan 210 
1701 Itterbeek
02/451 53 60 (telefonisch bereikbaar tijdens de openingsuren)
Maandag van 9:00 tot 12:00
Donderdag van 9:00 tot 12:00

Welzijnscampus Nieuwenbos 
Bosstraat 84 
1702 Groot-Bijgaarden
02/451 69 43 (telefonisch bereikbaar tijdens de openingsuren)
Maandag van 9:00 tot 12:00
Dinsdag van 9:00 tot 12:00
Woensdag van 9:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 16:00
Donderdag van 9:00 tot 12:00 en op afspraak van 17:00 tot 19:00 
Vrijdag van 9:00 tot 12:00
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Wil je graag naar een concert, het zwembad of het 
buurtrestaurant? Willen je kinderen tijdens de vakantie naar 
de speelpleinen of een sportweek? Of willen ze lid worden 
van een sportclub of een jeugdvereniging? Dat kan met de 
Participatiepas voor wie in Dilbeek woont en een bescheiden 
inkomen heeft. Met de Participatiepas betaal je tot 80% 
minder voor leuke activiteiten en evenementen! Vraag zeker 
je Participatiepas aan bij één van de twee welzijnspunten in 
Dilbeek. 

Hoe aanvragen?
• Ga langs in een Welzijnspunt (zie hiernaast)

• Of vraag de participatiepas rechtstreeks aan bij jouw 
maatschappelijk werker van het OCMW

Wat breng je mee?
• Identiteitskaart

• Indien mogelijk één van deze documenten:

• OF attest van het ziekenfonds als je recht hebt op de 
verhoogde tegemoetkoming 

• OF meest recente aanslagbiljet van de belasting

• OF bewijs van een collectieve schuldenregeling

Hoe vraag ik een Participatiepas aan?

Let op: de Participatiepas is geldig tot 28 februari van het jaar 
nadien en moet elk jaar vernieuwd worden! 
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www.dilbeek.be

De gemeentelijke website opent met het 
belangrijkste nieuws. We delen er activiteiten, werken 
en beslissingen van de  gemeente met jou. Verderop 
vind je ook alle informatie over de producten en 
diensten die we aanbieden. Heel wat zaken kan je 
zelf online regelen via het digitaal loket. 

Dilbeek Info

Het gemeentelijk informatieblad valt elke twee 
maanden gratis bij elke Dilbekenaar in de bus. Je 
leest er een overzicht van het belangrijkste nieuws en 
gemeentelijke activiteiten. 

Facebook

Volg onze Facebookpagina ‘Gemeente Dilbeek’ en 
blijf op de hoogte van alle nieuws en activiteiten.

 
 

Hoe blijf je op de hoogte van het reilen en zeilen in Dilbeek? 

Nieuwsbrief

De digitale nieuwsbrief bundelt de belangrijkste nieuwtjes 
van de week. Elke vrijdag zit hij vanzelf in je mailbox, als je je 
inschrijft op www.dilbeek.be. 

Activiteiten

Alle activiteiten in onze gemeente staan gebundeld op  
www.dilbeek.be/uit-in-dilbeek. Die pagina is gekoppeld aan 
Uit In Vlaanderen en blijft zo altijd actueel. Zelf een activiteit 
invoeren kan op www.uitdatabank.be.

Wie graag op de hoogte wil blijven van wat er leeft bij Groep Dilbeek,  
kan kiezen uit een heleboel mogelijkheden.
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Nuttige contacten

Burgerzaken
Burgerzaken:  
02/451 68 20 
burgerzaken@dilbeek.be 

Burgerlijke stand:  
02/451 68 40 
burgerlijkestand@dilbeek.be

Openbare Ruimte
02/451 68 50 
opbenbareruimte@dilbeek.be

Wonen en ondernemen
(Ruimtelijke ordening, milieu, lokale 
economie en huisvesting)
02/451 68 70 
wonenenondernemen@dilbeek.be

Vrije tijd
Team Kind:  
kind@dilbeek.be 

Team Kennis:  
kennis@dilbeek.be
 
Team Jongeren:  
jong@dilbeek.be
 
Team Gemeenschap: 
gemeenschap@dilbeek.be
 
Team Kunsten:  
kunsten@dilbeek.be
 
Team Sport:  
sport@dilbeek.be  

Westrand cultuurcentrum: 
02/466 20 30 
info@westrand.be
 
Zwembad Dilkom:  
02/567 25 42
dilkom@dilbeek.be

Bibliotheek:
02/451 69 70 
bibliotheek@dilbeek.be

V
ar

ia
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Welzijn
Huis van het Kind: 
02/451 69 55 
huisvanhetkind@dilbeek.be

Welzijn Itterbeek:
02 568 05 00
volwassenenwelzijn@dilbeek.be
 
Welzijnscampus Nieuwenbos:
02 451 53 69
welzijnscampus@dilbeek.be

Team Ouderenwelzijn:  
02/451 43 70 
ouderenwelzijn@dilbeek.be

Team ouderenzorg (WZC Breugheldal): 
02/451 43 77 
ouderenzorg@dilbeek.be
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Brandweerzone Vlaams-Brabant West
02/451 49 11 
contact@zvbw.be 
www.vlaamsbrabantwest.be

Lokale politie Dilbeek
02/464 12 00 (van 8:00 tot 20:00) 
PZ.Dilbeek@police.belgium.eu

Weekendwacht Dokters
02/461 32 02

Apotheek van wacht
0903 99 000 (1.50 euro/min)  
www.apotheek.be

Wachtdienst dierenartsen
Contacteer je eigen dierenarts,  
deze verwijst je door naar een dierenarts 
van wacht

NOODNUMMERS

Antigifcentrum
070/245 245

Brandwondencentrum
02/268 62 00

Brandweer
100 of 112

Dringend vervoer zieken en 
gewonden 
100 of 112

Dringend politiehulp
100 of 112

Child Focus
116000

Rode Kruis-Vlaanderen
105 (ziekenwagendienst 24/24)

Tele-onthaal
106 
www.tele-onthaal.be

Zelfmoordpreventie
1813 
www.zelfmoord1813.be

Lokale politie Dilbeek
02 464 12 00



dilbeek.be

Al het nieuws over jouw gemeente  
vind je op www.dilbeek.be.

Of volg ons op

! Gemeente Dilbeek  

" @GemeenteDilbeek


