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Rik Kriekels gaat voor de sjerp in 2018

Als OCMW-voorzitter drukt Rik Kriekels al jaren zijn stempel op het 
sociale beleid in onze gemeente. Deze ervaring sterkte hem in zijn am-
bitie om de N-VA in 2018 als lijsttrekker naar een goede kiesuitslag te 
stuwen. Hij licht zijn motivatie en doelstellingen op deze pagina zelf toe. 

“Politici, op alle niveau’s, hebben als plicht 
de beschikbare gemeenschapsmiddelen 
zo efficiënt mogelijk aan te wenden”, stelt 
Rik. “In die zin zijn er raakpunten met de 
opdracht van een bedrijfsleider en zelfs de 
spreekwoordelijke ‘goede huisvader’.  
Jammer genoeg moet ik nog te vaak 
vaststellen dat niet alle politici van deze 
gedachte doordrongen zijn.”

“Het is dan ook mijn ambitie om tijdens 
de volgende legislatuur de nieuwe beleids- 
ploeg mee te sturen in het nemen van 
beslissingen die bovenstaand principe als 

leidraad nemen. Tot op vandaag heb ik me 
door dit principe laten leiden als huis- 
vader, als bedrijfsleider en uiteraard 
ook als schepen van Welzijn en als 
OCMW-voorzitter.”

“De uitdagingen en verantwoordelijk-
heden die hiermee gepaard gaan, zijn 
uiteraard enorm. Niemand kan dit alleen. 
De groep die mij omringt, is echter oer- 
degelijk en deelt mijn ambitie voor een 
nog beter Diepenbeek. Het is meer dan 
geruststellend om met dit team naar de 
kiezer te kunnen trekken.”

Beste  
Diepenbekenaar,

Twee belangrijke data komen op 

N-VA Diepenbeek af: 22 juni en 11 

juli.  

 

Het belang van die laatste datum 

zal voor de meesten onder jullie 

geen verassing zijn. Zelfs uit de ons 

omringende steden en gemeenten 

zakken feestvierders talrijk af naar 

onze steeds succesvollere Vlaamse 

feestdag. 

Maar op 22 juni kiezen de leden van 

N-VA Diepenbeek ook de lijsttrekker 

voor de gemeenteraadsverkiezingen 

van 14 oktober volgend jaar. De 

uitdagingen voor de toekomstige 

nummer één van de N-VA-lijst zijn 

niet min.

Hij moet het verkiezingsprogramma 

coördineren en de speerpunten vast-

leggen, een succesvolle lijst samen-

stellen en de campagne een gezicht 

geven. Bij een goed verkiezings- 

resultaat komen daar ook mogelijk 

coalitieonderhandelingen bij. 

En laten we een kat een kat noe-

men: als grootste politieke partij in 

Diepenbeek is het natuurlijk onze 

ambitie om leiding te geven aan de 

volgende beleidsploeg.

Geert  

Vertongen, 

voorzitter 

N-VA  

Diepenbeek

“Het hele N-VA-team 

deelt mijn ambitie 

voor onze gemeente.” 

kandidaat-lijsttrekker Rik Kriekels

Vier de Vlaamse feestdag met de N-VA!

lekkere barbecue leuke kinderanimatie
drie bands waar-

onder Funky D

V
DINSDAG

11 juli
vanaf 17.30 uur

OCR Diepenbeek

N-VA Diepenbeek wenst je 
een prachtige zomer!



diepenbeek@n-va.be

2 DENKEN.DURVEN.DOEN.

N-VA Diepenbeek: altijd bij je in de buurt!

 Nancy en Anne-Lies gaven 
bloed aan het Rode Kruis. 

 Op Moederdag zette de 
N-VA de Diepenbeekse 
mama’s in de bloemetjes.

1   Wat was voor jou de belangrijkste politieke verwezenlijking 

de voorbije jaren?

Rik: De integratie van de OCMW- en gemeentediensten zal 
tal van voordelen bieden de komende jaren. Ook de combi- 
natie van schuldafbouw met slimme investeringen zie ik als 
een mooie verwezenlijking.

Karen: Ik ben vooral blij dat we heel wat binnensportclubs uit 
de nood zullen helpen met de nieuwe sporthal. We zorgden er 
ook voor dat heel wat Diepenbeekse natuurgebieden weer in 
hun oorspronkelijke staat hersteld werden. Park Rooierheide 
wordt een pareltje, De Dauteweyers ondergaan vanaf oktober 
een grondige metamorfose en ook de Maten namen we onder 
handen.

Pieter: Als inwoner van het centrum ben ik uitermate tevre-
den dat er na twee legislaturen discussiëren een parkeerbeleid 
is dat werkt. Ondanks de kritiek, bewijst de praktijk dat we 
daar de juiste keuze maakten.

Jordy: De nieuwe politieke cultuur binnen de gemeenteraad is 
een goede evolutie: geen ruzie-politiek meer, maar een  
constructief bestuur dat dingen voor elkaar krijgt.

2   Wat moet er nog voor de volgende verkiezingen gerealiseerd 

worden?

Rik: Elke coalitiepartner heeft wel een voorstel om het 
beschikbare budget aan te wenden. De meest verantwoorde 
investering zal mijn steun krijgen.

Jordy: Ik sluit me volledig aan bij Rik’s logica.

Karen: De uitbouw van de voetbalaccommodatie op het  
Demerstrand vind ik absoluut noodzakelijk, gekoppeld aan 
een fusie van de twee clubs en een verhuis naar de terreinen 
aan de Waardestraat.

Pieter: Ik zou het beschikbare budget liefst niet aansnijden 
om op het gezonde financiële pad te blijven. Maar voor goede, 
slimme investeringen sta ik altijd open.

Viereneenhalf jaar geleden gaven velen van u het vertrouwen aan de N-VA in Diepenbeek. Sindsdien zetten 
onze schepenen, raadsleden en bestuursleden zich volop in voor u. We zochten vier van hen op om een voor-

Vijf vragen over (bijna) vijf jaar N-VA-beleid

"Een goed bestuur is 

een bestuur dat goed 

samenwerkt."

OCMW-voorzitter Rik Kriekels

"Ik ben blij dat we met 

de sporthal heel wat 

clubs vooruit helpen."

schepen Karen Alders
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 Karen en Bart gaan trouwen! 
En Rik Kriekels zal het huwelijk 
voltrekken.

 Rik en Geert zagen Genk winnen tegen 
Sint-Truiden. Volgend seizoen een oefenmatch 
tegen een Diepenbeeks fusieploeg misschien?

lopige balans op te maken: OCMW-voorzitter Rik Kriekels, schepen Karen Alders, jongerenvoorzitter Jordy 
Boons en fractieleider Pieter Sourbron.

Vijf vragen over (bijna) vijf jaar N-VA-beleid

3   Wat zijn de troeven van N-VA Diepenbeek?

Karen: We hebben een enthousiaste ploeg van jonge leeuwen, 
ondersteund door een groep ervaren mensen, die al heel  
wat bewezen hebben voor de partij én de inwoners van  
Diepenbeek. 

Jordy: De N-VA mag gerust nog wat meer in de verf zetten 
wat de partij al allemaal bereikt heeft. De hele ploeg werkt 
zich uit de naad om goed te besturen. 

Rik: Voilà, de jeugd heeft gesproken (lacht).

4   Hoe vertalen jullie de nationale N-VA-standpunten naar  

Diepenbeek?

Pieter: Het is algemeen bekend dat N-VA grote inspanningen 
doet om de overheid af te slanken zonder aan de dienst- 
verlening te raken. Die houding nemen we ook in  
Diepenbeek aan.

5   Hoe ziet jouw ideaal (politiek) Diepenbeek eruit?

Karen: Een gemeente waarin men eerlijk de politiek bedrijft, 

zorgt voor een warm Diepenbeek. We moeten dus rekening 
houden met wat goed is voor de Diepenbekenaar, zonder te 
denken aan  postjes of persoonlijk gewin. 

Pieter: Het gaat financieel goed met de gemeente. We kunnen 
er voor zorgen dat volgende generaties daar profijt van on-
dervinden. Je herstelt je dak het beste als de zon schijnt, toch?
 
Jordy: Ik zie een fusie met Kortessem wel zitten (lacht). En ik 
geloof in een Diepenbeek waar er een balans is tussen rust en 
charme enerzijds en een bruisende lokale economie ander-
zijds. Diepenbeek moet zien dat het een aantal belangrijke 
treinen niet mist. Of trams, zo men wil (lacht)!

Rik: Mijn ideaal Diepenbeek? Een gemeente met Rik als 
burgemeester (brede glimlach). Neen, even serieus: Ik hoop 
vooral dat bestuurd mag worden door goed samenwerkende 
partijen. In het OCMW hebben we al bewezen dat zoiets 
mooie resultaten oplevert. Over de grenzen van meerderheid 
en oppositie heen een goed beleid voeren voor de inwoners, 
dat moet het doel zijn.

"De hele N-VA-ploeg  

werkt zich uit de naad  

voor de Diepenbekenaar"

jongerenvoorzitter Jordy Boons

"We kunnen vandaag  

al de toekomst van de  

gemeente veiligstellen."

fractieleider Pieter Sourbron



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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 toegangsrecht 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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn

Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 

dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 

dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 

getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 

Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 

tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 

knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019

“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 

onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 

vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 

totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 

massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 

brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 

zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


