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N-VA gaat samen met u voor een beter Diepenbeek 
Op zaterdag 14 oktober had onze planeet nog exact één ronde af te leggen voor we in Diepenbeek terug  
naar de stembus trekken. Ons bestuur heeft van dat symbolisch moment gebruik gemaakt om in een  
marathonvergadering alle aspecten van dit twaalf maanden durende parcours te bekijken en al enkele  
belangrijke krijtlijnen vast te leggen. Het is uiteraard nog te vroeg om gedetailleerd te communiceren  
over het verkiezingsprogramma, de kandidatenlijst en de campagne, maar de volgende informatie willen  
we u alvast niet onthouden. 

Activiteiten gaan gewoon door
Verkiezingsjaar of niet, onze jaarlijkse activiteiten gaan gewoon 
door, te starten met de brunch op 11 november. De nieuwjaars-
receptie op zaterdag 27 januari wordt deze keer een avondeditie. 
Ons jaarlijks hoogtepunt, het Vlaams feest op 11 juli, wordt tot 
slot door het steeds toenemende succes aanzienlijk uitgebreid. 
Toch is het ook dit jaar weer de boodschap om tijdig in te schrij-
ven. Onze muzikale gasten zijn The Evergreens, The Party Table 
Band, Domino en Joe Hardy.

Uw mening telt
Al deze activiteiten zijn uiteraard ideale momenten om gedach-
ten uit te wisselen met onze bestuursleden en kandidaten. Uw 
mening telt en uw opmerkingen en suggesties worden ter harte 
genomen. Maar er is meer. Tussen 1 november en 30 juni trekken 
onze bestuursleden de straat op om u enkele korte vragen te 

stellen. Alle informatie die we op deze manier verzamelen, zal 
gebruikt worden om ons programma te voeden.

Sluit u aan
Wil u echter nog meer invloed uitoefenen op de richting die 
onze mooie gemeente volgens u uit moet gaan? Dat kan door lid 
te worden of door aan te sluiten als bestuurslid bij de grootste 
politieke formatie van Diepenbeek. U zal er een warme en gemo-
tiveerde ploeg aantreffen. Discussies op het scherp van de snee, 
verschillende visies over tal van dossiers… Het komt allemaal 
aan bod. Uiteindelijk komen we altijd tot een eendrachtig besluit. 
Alleen op deze manier kan een politieke partij succesvol zijn.

Staat deze werkmethode u aan, kan u zich vinden in de grote 
lijnen van N-VA en kriebelt het om niet langer aan de zijlijn te 
staan? Geef ons dan een seintje. Het wordt een boeiend jaar.

“Tussen 1 november 
en 30 juni trekken 
onze bestuursleden de 
straat op om naar uw 
mening te luisteren.”

Rik Kriekels 
Kandidaat-burgemeester

“Uw mening telt.  
Uw opmerkingen en 
suggesties worden  
ter harte genomen.”

Geert Vertongen 
Afdelingsvoorzitter

Uitgebreid aanbod van warm en koud

Inschrijven kan door een e-mail te stu-
ren naar onze secretaris Nancy Kwanten 
via nancy.kwanten@n-va.be of spreek 
gerust een Diepenbeeks bestuurslid 
naar keuze aan.

BRUNCH Zaterdag 11 november 9.30 uur
Locatie: GC De Plak
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Diepenbeek investeert in voetbal en tennis
De kogel is door de kerk. Diepenbeek gaat investeren 
in voetbal en tennis. En dan hebben we het niet over 
de verre toekomst. Nee, nog deze legislatuur wordt 
er geld vrijgemaakt om de broodnodige infrastruc-
tuur aan te bieden aan deze sporttakken.

Het schepencollege heeft een akkoord bereikt. Hopelijk geeft 
ook de gemeenteraad binnenkort zijn fiat. Ondertussen wordt 
er verder gewerkt aan de nieuwe sportinfrastructuur op het 
Demerstrand. Nooit eerder werd er in Diepenbeek meer geld 
geïnvesteerd in sport dan nu. 

Werven in Diepenbeek 

1  Nieuwe keuken OCMW
Aan het woon-en zorgcentrum 
De Visserij is er gestart met de 
bouw van een nieuwe keuken. 
De bewoners zullen binnenkort 
kunnen smullen van maaltij-
den, bereid in de nieuwe keuken 
van het OCMW.

2  Werken OCL gestart
In Lutselus is het startschot 
gegeven voor de bouw van het 
nieuwe ontmoetingscentrum 
met geïntegreerde gebedsruim-
te. Hierdoor krijgt de parochie 
eindelijk terug de nodige ruimte 
om het verenigingsleven blij-
vend te laten floreren. 

3  Nieuwe sporthal
De werkzaamheden aan de 
nieuwe sportaccommodatie 
liggen op schema.

4   Verbouwingen 
gemeentehuis

Diepenbeekse burgers zullen 
in de toekomst nog beter – en 
vooral efficiënter – geholpen 
worden bij een bezoek aan de 
administratieve gemeentedien-
sten. Door de geplande verbou-
wingen van de diensten zal er 
gewerkt worden via het principe 
van een front- en backoffice.

Theo Francken in Diepenbeek
Op donderdag 7 september bracht Theo Francken een 
bezoek aan de Theaterzaal in Diepenbeek. Onze staatsse-
cretaris voor Asiel en Migratie hield er een zeer degelijke 
en interessante uiteenzetting over zijn beleid.

Minister Weyts in Diepenbeek  
op 11 augustus
Vlaams minister Ben Weyts heeft naast de E313 in Diepenbeek 
de vervanging van net iets meer dan 19 600 kilometerbordjes 
gestart. De hele operatie moet rond zijn tegen het einde van dit 
jaar. De kostprijs bedraagt 2,7 miljoen euro.

“Nooit eerder werd er 
in Diepenbeek meer 
geld geïnvesteerd in 
sport dan nu.”

Karen Alders, schepen van Sport



www.n-va.be/diepenbeek

3

Jong N-VA Diepenbeek ziet kansen voor lokale economie
Het lokale ondernemerschap vormt de basis van onze welvaart, zorgt voor tewerkstelling en draagt bij tot het 
welzijn van onze burgers. We moeten als gemeente dan ook maximaal kansen bieden aan ondernemers. Met 
een 'gemeentelijke klantenkaart' kunnen we winkelen bij lokale handelaars stimuleren. Dat is goed voor de 
lokale economie én voor de Diepenbekenaar.

Jordy Boons, voorzitter Jong N-VA Diepenbeek: “Momenteel 
lopen er in Diepenbeek al heel wat initiatieven om de lokale 
economie te ondersteunen. Zo kan je bijvoorbeeld via het e-loket 
op de vernieuwde website heel wat documenten aanvragen om de 
administratie te vergemakkelijken. Maar we moeten ook verder 
durven kijken. Met een 'gemeentelijke cadeaubon' kunnen bijvoor-
beeld inwoners en bezoekers hun aankopen doen in deelnemende 
Diepenbeekse handelszaken. Of nog breder, met een digitale 

gemeentelijke ‘klantenkaart’ kunnen inwoners punten sparen in 
ruil voor kortingen bij aangesloten Diepenbeekse handelaars. Ook 
de gemeente kan hier zijn duit in het zakje doen door kortingen 
voor voorstellingen in De Plak aan te bieden voor deze punten. 
Met dergelijke acties moedigen we aankopen in Diepenbeek aan. 
Dit is goed voor de lokale economie en dus ook voor de Diepenbe-
kenaar.”

Wist je dat ...
  het bosbestand in Diepenbeek groeit?

  Diepenbeekse burgers wereldburgers 
worden? In het ontmoetingshuis voor 
50-plussers worden er vanaf dit werkjaar 
taallessen Frans, Engels en Spaans 
gegeven.

Quiz Jong N-VA Diepenbeek
Ploegen van maximum vijf personen.  
Inschrijven kan door een e-mail  
te sturen naar: 
diepenbeek@jongnva.be 

 Inschrijvingsgeld: 15 euro per ploeg  
 Altijd prijs
 1,5 euro per consumptie
 Toeschouwers en sympathisanten ook welkom
 Warme en koude hapjes

VRIJDAG

1 december
2017 20u
Zaal Terlogt

“Met de ‘gemeentelijke cadeaubon’ 
kunnen we onze lokale economie 
een boost geven.”

Jordy Boons, voorzitter Jong N-VA Diepenbeek

Herfstasters in N-VA-tuin 
Het aanplanten van herfstasters in onze tuin is een schot in de roos. Bij de minste 
zonneschijn zoemt het daar van de bijen en vlinders. 

Een aanrader voor iedereen met een tuin: een mooi kleurenpalet, bloemen tot laat 
in het seizoen en een energiebron voor onze bedreigde bijen.



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

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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