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Domino of zo

In ons vorige huis-aan-huisblad 
legden we de focus op ons politieke 
werk. Met de zomer in het verschiet, 
houden we deze editie wat lichter.

Zo nodigen we u op 11 juli graag uit 
op ons Vlaams Feest. Het wordt nog 
leuker dan de vorige edities, want 
met Domino hebben we een topband 
kunnen strikken. Zoals elk jaar mag 
u zich daarnaast verwachten aan 
veel sfeer, een heerlijke barbecue 
en kinderanimatie. Schrijf snel in 
voordat u een ‘uitverkocht’ om de 
oren krijgt.

Verder in dit blad blikken we terug 
op een geslaagde Moederdagactie. 
Jongerenvoorzitter Jordy Boons 
geeft een woordje uitleg over zijn 
werk op het kabinet van Karolien 
Grosemans en Maarten van de 
Sande stelt de vernieuwde website 
van N-VA Diepenbeek voor.

Vergeet ook niet ons goedendag te 
komen zeggen tijdens de jaarmarkt 
op 4 juli. Wie weet wint u dan wel 
een gratis barbecue op 11 juli. De 
opbrengst van de jaarmarkt gaat 
trouwens dit jaar naar het goede doel 
‘Ambulance Wens België’.

Veel leesplezier!

Pieter Sourbron
Fractieleider N-VA Diepenbeek

Hoe inschrijven?
 Contacteer onze bestuursleden. 

Hun gegevens vindt u op www.n-va.be/diepenbeek

 Stuur een mailtje naar diepenbeek@n-va.be
 Meer info op www.n-va.be/diepenbeek

N-VA DIEPENBEEK NODIGT U 
UIT OP HAAR VLAAMS FEEST
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Animatie voor kinderen
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Roosjes voor Moederdag
Naar aanleiding van Moederdag gaf  
N-VA Diepenbeek een roosje aan elk vrouwelijk 
N-VA-lid. Zo wilde onze afdeling hen bedanken 
voor hun lidmaatschap en hun steun. 

Ook interesse om lid te worden? Je kan steeds  
terecht bij één van onze bestuursleden of bij  
Nancy Kwanten: 

nancy.kwanten@n-va.be
0496 23 85 40.

Jongerenvoorzitter Jordy Boons:
“Mijn ervaringen in het parlement  
leveren goede ideeën op voor Diepenbeek” 

www.n-va.be/diepenbeek
N-VA Diepenbeek stelt nieuwe website voor

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jongerenvoorzitter Jordy Boons startte eind april als parlementaire 
medewerker van N-VA-Kamerlid Karolien Grosemans. Karolien is niet alleen 
parlementslid, maar ook OCMW-voorzitster en schepen in Herk-de-Stad.

De N-VA staat voor verandering. Daarom vonden wij dat 
het hoog tijd was om onze website een opfrisbeurt te geven.
Op de nieuwe website vind je een mooi overzicht van 
het huidige bestuur, met de contactgegevens van alle 
bestuursleden en hun bevoegdheden.
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“Het is een zeer interessante job waarin communicatie en 
politiek elkaar perfect afwisselen”, vertelt Jordy. “Bovendien doe 
ik bijzonder veel ervaring op in het politieke wereldje. Dat ik 
de kennis vanuit mijn boeken nu in de praktijk kan ervaren, is 
gewoonweg fantastisch. Zo kan ik me ontwikkelen als politicus 
én als persoon.”

Deze carrièrewending betekent echter niet dat de Diepenbeekse 
Jong N-VA-voorzitter minder zal focussen op onze gemeente: 
“Als geboren en getogen Diepenbekenaar zie ik deze job en de 
bijhorende ervaring net als een middel om de lokale afdeling 
vooruit te helpen. Ik zit per slot van rekening nu aan de 
spreekwoordelijke ‘bron’. Daarnaast krijg je ook zicht op de 
verschillende manieren van werken bij andere afdelingen. Zo doe 
ik interessante ideeën voor N-VA Diepenbeek op.”

Daarnaast kan je er al onze huis-aan-huisbladen digitaal raadplegen en 
vind je er telkens het laatste nieuws vanuit onze afdeling. Voor onze Jong 
N-VA- afdeling is er ook een plaatsje voorzien op de nieuwe site. Kortom, 
genoeg redenen om ons een digitaal bezoekje te brengen
 
Neem dus snel eens een kijkje op www.n-va.be/diepenbeek.

Maarten van de Sande, IT-verantwoordelijke

Vel iuriore pernate dem sit ellendaepuda non nam dest prae verem 
aut volut quas aut quia dolupta poremque alit omniet fugiati onsequas 
dolupta quaspel ipis doluptas discimo loriate nos doluptae cus sim 
que vendicid quaectet aboriatias eum volupti busaestia ni totatatiusae 
et, solessu ntionsequi quatquo vidus quidell uptatur re, cum niscien 
daepel int arum volores dempore essende mporest vellaccabo. Pid esenit 

Zorginformatiepunt in de steigers
U moet uw sociale 
voordelen optimaal 
kunnen benutten

Diepenbeek zal de volgende jaren, net 
zoals vele andere gemeenten, verder 
vergrijzen. Dat gaat gepaard met een 
groeiende vraag naar ouderenzorg. In 
rusthuizen maar ook in de thuiszorg. 
Zeker  bij personen met een beperking 
en psychiatrische patiënten wint 
die thuiszorg aan belang.  OCMW-
voorzitter Rik Kriekels en raadslid 
Marijke Peumans zetten daarom – 
samen met de medewerkers van het 
Sociaal Huis – hun schouders onder de 
uitbouw van een zorginformatiepunt.

Voor zorgbehoevenden, mantelzorgers 
en zorgverleners is het niet steeds 
duidelijk op welke ondersteunende 
dienstverlening zij een beroep kunnen 
doen of van welke sociale voordelen ze 
kunnen genieten. De N-VA wil dat de 
inwoners goed geïnformeerd zijn over 
het dienstverleningsaanbod. U moet uw 
rechten op sociale voordelen optimaal 
kunnen benutten. Vandaar dat het Sociaal 
Huis een zorginformatiepunt opstart.

Gemeente betrekt inwoners bij  
informatiepunt
Om de behoeften van onze inwoners in 
kaart te brengen, hielden we al een eerste 
bevraging. Daar leerden we het volgende 
uit:
  U zoekt uw informatie niet via één 

kanaal. Daarom is het belangrijk 
om info via verschillende kanalen 
beschikbaar te maken: via de 
medewerkers van het Sociaal Huis en 
de mutualiteit, via de vrijwilligers van 
het bezoekersteam, via de website van 
de gemeente en andere websites, maar 
ook via Teng en zorgverleners.

  Sommige vormen van dienstverlening 
zijn goed bekend bij u, andere wat 
minder. Dat is een werkpunt.

  Aanvullende informatie ontvangt u het 
liefst in een persoonlijk gesprek aan 
huis met een maatschappelijk werker.

  De huisarts is voor velen onder u 
een belangrijk aanspreekpunt over 
thuiszorg.

  Vaak wordt info ook vaak via 
familieleden doorgegeven. Het is dus 
aan de gemeente en het OCMW om 
ook hen goed te informeren.

Eerst verder overleg, daarna knopen 
doorhakken
De volgende weken mogen het personeel 
van het OCMW en het gemeentebestuur 
hun zegje doen hierover. Ook de leden 
van de welzijnsraad betrekken we bij het 
overleg. Samen met zorgverleners zullen 
we hun noden en tips oplijsten. Zij zijn 
namelijk het eerste aanspreekpunt en 
kunnen u dus het beste doorverwijzen 
met met vragen over thuiszorg of 
ondersteunende zorg als dagopvang of 
kortverblijf.

  We zorgen ervoor dat u binnenkort alle informatie over het zorgaanbod in Diepenbeek gemakkelijk en duidelijk kan vinden.

Rik Kriekels, 
OCMW-
voorzitter

Marijke Peumans, 
gemeenteraadslid



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
MILJOEN -10%

in 2015
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Mensen 
aan het 

werk

België is een van de strengste landen

zware 
celstraffen


