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DIEPENBEEK

In maart volgend jaar kiezen alle leden 
van N-VA Diepenbeek een nieuw 
bestuur dat de  lijnen zal uitzetten bij de 
volgende gemeenteraadsverkiezingen in 
2018. Zij zullen een visie uitwerken voor 
het toekomstig beleid. Een visie die moet 
uitmonden in een aantrekkelijk verkie-
zingsprogramma. Hetzelfde bestuur 
ontfermt zich ook over de samenstel-
ling van de kieslijst. Al een jaar voor de 
lokale stembusslag kunnen de leden die 
lijst goedkeuren.

U merkt het: het belang van deze 
bestuursverkiezing is groot. En jij kan je 
steentje daartoe bijdragen. Actief mee-
schrijven aan het toekomstverhaal van 
onze mooie gemeente ligt binnen ieders onze mooie gemeente ligt binnen ieders 
handbereik, maar om verkiesbaar te zijn 
moet je minstens drie maanden lid zijn. 

Ben jij het gedachtengoed van de N-VA 
genegen? Wil je niet aan de zijlijn blijven 
staan? Dan bent je bij N-VA Diepen-
beek aan het juiste adres. Neem gerust 
contact op of kom eens langs op onze 
brunch op 11 november. Wees er echter 
op tijd bij, want de brunch is altijd snel 

ZET MEE UW 
SCHOUDERS
ONDER ONS 
N-VA-BESTUUR

op tijd bij, want de brunch is altijd snel op tijd bij, want de brunch is altijd snel 
uitverkocht!

Jong N-VA sterk uit 
de startblokken
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www.n-va.be/diepenbeek
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VoorzitterVoorzitter

Op 22 mei zag Jong N-VA Diepenbeek officieel het levenslicht. 
Het wordt een jongerenvereniging waarbij plezier en politiek hand in 
hand gaan. Enkele maanden later heeft Jong N-VA al stevig voet aan wal 
in zowel het studentenmilieu als bij de Diepenbeekse jeugd. Nieuwste 
aanwinst Dimitri Daniëls, die zich op de binnenpagina’s voorstelt, is 
daar een directe uiting van. 

Omdat het hoger onderwijs In Limburg de laatste jaren stevig groeit, Omdat het hoger onderwijs In Limburg de laatste jaren stevig groeit, 
wil jong N-VA daar de nodige aandacht aan besteden. Het doel is een 
gezonde symbiose tussen de student en de Diepenbekenaar. Daarom 
presenteerde Jong N-VA Diepenbeek zich tijdens de eerste weken van 
het academiejaar aan de verschillende faculteiten, met leuke reacties als 
gevolg. Ook werden de eerste contacten met buurtbewoners gelegd. 

Jong N-VA Diepenbeek 
toont zich dus volop aan 
alle jeugd in onze mooie 
gemeente. En hier blijft 
het niet bij. Momenteel 
treffen we namelijk de 
nodige voorbereidingen 
voor onze allereerste 
quiz. Jij komt toch ook?quiz. Jij komt toch ook?

woensdag woensdag woensdag N-VA-brunch
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Voor veel mensen blijft de verplichte 
aankoop van de zogenaamde 
‘tegoedzakken’ een serieuze doorn 
in het oog. De hamvraag is of het 
systeem de doelstellingen bereikt? 
Voor aan antwoord op die vraag is 
het nog te vroeg.

Het uitgangspunt van de tegoedzak-
ken is dat iedereen afval heeft, dus 
rekent men daar op voorhand een 
minimum voor aan. Inwoners die 
geen afval aanbieden, dragen via een 
minimum-tegoed ook bij. Hierdoor 
ga je misbruiken en sluikstorten 
tegen. Goede sorteerders kunnen 

niet-gebruikte rollen dan weer 
inleveren voor e-portemonnee-
punten. Die kan je besteden aan 
duurzame zaken zoals treintickets. 

De tussentijdse evaluatie van 
Limburg.net beweert dat de doelstel-
lingen gehaald worden. Maar N-VA 
Diepenbeek vindt die conclusie te 
voorbarig. Tot september 2014 mocht 
de huisvuilophaling namelijk nog 
steeds gebeuren met de oude grijze 
vuilzakken. Volgens ons heeft een 
grondige evaluatie pas zin na een vol-
ledig jaar zonder grijze vuilzakken. 
Vandaar dat schepen Karen 

Alders zich in de raad van bestuur 
van Limburg.net onthield op dit punt.

De doelstelling om de afvalproduc-
tie en sluikstorten tegen te 
gaan blijft een focus voor 
dit beleid. De vraag of het 
tegoedzakkensysteem 
de beste oplossing is, 
blijven we erg kritisch 
opvolgen.

Het grote bijenverdriet
De oude Kelten hielden al bijen en brachten vele jaren voor 
het begin van onze jaartelling de tamme kastanje van Zuid-
Europa naar het noorden (Noord-Frankrijk en Zuid- Duits-
land) om de stuifmeel-en honingproductie te verhogen. 

De Romeinen gingen daarna nog een stapje verder en 
verspreidden de tamme kastanje over al hun noordelijke  
provincies, en dit met een drievoudig doel. Ook vandaag 
hebben die doelen nog hun waarde.

Wil je weten waarom? 
Lees dan dit artikel van 
imker Louis Roux op 
www.n-va.be/diepenbeek.

Daar komt u ook meteen te 
weten hoe we het er in onze 
gemeente vanaf brengen. 

Volg  ons ook op 
Facebook: 
tik ‘nvadiepenbeek’ in het 
zoekveld in.

www.n-va.be/diepenbeekdiepenbeek@n-va.be

Het N-VA-verhaal startte voor mij acht maanden geleden, toen ik een brief in de bus kreeg 
van onze jongerenverantwoordelijke Bart Knuts. Nadat hij me de doelstellingen van Jong 
N-VA had uitgelegd, besloot ik om, samen met andere jonge N-VA-leden, mee mijn schou-
ders te zetten onder dit leuke en nobele project. 

Hoewel politiek mij niet altijd geïnteresseerd heeft, 
kwam ik tijdens mijn opleiding rechten tot het besef 
dat politiek wel degelijk een verschil kan maken in 
de maatschappij. En de vooruitgang die de N-VA 
voorspiegelt, is nu meer dan ooit nodig.

Het Lutselusplein kampt al jaren met huisvuiloverlast. Het plein lijkt voortdurend vol te 
staan met huisvuilzakken. Daarom maakte het gemeentebestuur werk van een oplossing.

Op woensdag 23 september werd het startschot gegeven voor de campagne 'Samen houden we 
het Lutselusplein proper'. Er werden tips gegeven om de vuilniszak geurvrij te houden en om 
goed te sorteren. Een afvalkalender moet verder bijdragen tot een betere persoonlijke organisa-
tie. De camera's op het plein moeten bovendien potentiële sluikstorters afschrikken. 

Een combinatie van sensibiliseren en controleren kan volgens ons dit lang aanslepende pro-
bleem oplossen. Uit onze gesprekken met de buurtbewoners blijkt dat zij alvast veel goesting 
en goede wil hebben om van deze samenwerking een succes te maken.

Je kan niet om de vluchtelingencrisis heen. Tv, kranten 
en radio besteden er dagelijks veel aandacht aan. 
Zo lazen we in het Belang van Limburg dat Diepenbeek 
17 opvangplaatsen heeft en geen bijkomende plaatsen 
voorziet. Een beetje extra uitleg daarover is op zijn plaats.

Het vluchtelingenprobleem kan niet opgelost worden 
met praten alleen, daar is de N-VA van overtuigd. 
Daarom hebben we in Diepenbeek al jaren een goede 
samenwerking met Fedasil en beschikken wij over 
LOI-woningen (lokaal opvang initiatief). Tot op heden 
kunnen wij alle personen die we toegewezen krijgen 
vanuit Fedasil onderdak bieden. Daarbij is het beter, 
zowel voor ons als voor de vluchtelingen, dat alles 
op een georganiseerde wijze verloopt. Zo creëren we 
geen bijkomende wantoestanden waarbij vluchtelingen 
enkel op korte termijn geholpen worden.

Ook Diepenbeek moet de vluchtelingen helpen. Maar 
het lijkt ons niet meer dan normaal om gemeentes en 
steden die jarenlang geen of weinig LOI-plaatsen had-
den voorrang te geven. Zij moeten het aantal opvang-
plaatsen optrekken tot het Limburgse gemiddelde. 
Diepenbeek zit daar vandaag al 
boven.

De N-VA vergeet in deze vluch-
telingencrisis echter niet dat ook 
sommige Diepenbekenaren in 
problematische omstandigheden 
leven. Die taak van het OCMW 
verwaarlozen we niet. Wij laten 
niemand in de steek!

Nieuwste aanwinst Jong N-VA Diepenbeek Hou het Lutselusplein proper

Vluchtelingen in DiepenbeekTegoedzakken: te goed om waar te zijn?

plaatsen optrekken tot het Limburgse gemiddelde. 

Rik Kriekels
OCMW-voorzitter 

Jong N-VA Diepenbeek wil 
zich met veel enthousiasme 
toespitsen op de toekomst 
van de Diepenbeekse jeugd. 
- Dimitri Daniels

De Plak
De werken aan de 
Servaassite lopen 
stilaan op zijn 
einde. Het nieuwe 
gemeenschaps-
centrum krijgt de 
veelomvattende 
naam 'De Plak'. 

Deze naam genoot 
de voorkeur omwil-
le van de vele bete-
kenissen in zowel 
het dialect als in de 
standaardtaal. 

Ook de herstel-
lingen aan het dak 
van de Theaterzaal 
worden aangevat. 
De Servaassite zal meer 
dan ooit het kloppende hart van Diepenbeek worden. 

Opbrengst jaarmarkt 
voor het goede doel

N-VA Diepenbeek neemt jaarlijks deel aan de jaarmarkt 
begin juli. Dit jaar boden we behalve gratis pennen, bal-
lonnen en een Diepenbeekse aperitief ook souvlaki’s aan. 
Naar jaarlijkse gewoonte schenken we de opbrengst van de 
jaarmarkt aan een goed doel. 
Dit jaar viel de keuze op St.-Gerardus. Gemeenteraadslid 
Marijke Peumans overhandigt de cheque aan directeur 
Jaak Kerkhofs van St.-Gerardus.

N-VA Diepenbeek neemt jaarlijks deel aan de jaarmarkt 

Raadslid Ann-Lies Bynens 

aan de ‘Klimop’

N-VA doet mee aan 
de Kermisloop
Op zondag 13 september vond de eerste editie van de 
Kermisloop nieuwe stijl plaats. N-VA-raadslid Marijke 
Peumans waagde zich aan de halve kermisloop van 
5 km. Schepen van Sport, Karen Alders, mocht na het 
vervolledigen van de kleine Kermisloop van 2,5 km, 
ook de bekers overhandigen aan de winnaars. 
Een podiumplaats zat er voor de N-VA-dames niet in 
dit jaar, maar deelnemen is belangrijker dan winnen. 
Proficiat dames!

Schepen Karen Alders moedigde alle 

sportievelingen aan en deed zelf ook mee.

Pieter Sourbron, Pieter Sourbron, 
fractieleider gemeenteraadfractieleider gemeenteraad
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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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

Negatieve beslissing
=

Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:
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