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Beste dorpsgenoten,

In naam van de volledige bestuurs-
ploeg van N-VA Diepenbeek wens ik 
u een gezond en succesvol 2017!
In dit blad kan u lezen hoe de N-VA 
zich iedere dag inzet om onze  
gemeente goed mee te besturen. 
Niet alleen onze ‘tenoren’ zorgen 
voor een verantwoord beleid in  
Diepenbeek, maar ook de 27  
bestuursleden achter de schermen.
 
Onze secretaris Nancy Kwanten 
en ikzelf debatteerden niet zo lang 
geleden nog met andere Limburgse 
N-VA-afdelingen over hoe de lokale 
politiek iets voor de inwoners kan 
betekenen. Het gaf ons een enorme 
voldoening om vast te stellen dat 
N-VA Diepenbeek blijkbaar de 
juiste attitude en oplossingen heeft 
gevonden voor onze gemeente. Zelf-
reflectie is een belangrijk onderdeel 
van dat succesvolle recept, net als 
interesse voor nieuwe mensen en 
ideeën. 

Ben jij iemand met ideeën? Wil jij wat 
van je tijd investeren voor de lokale 
gemeenschap? Of wil je eerst wat 
meer info over de visie van de N-VA 
voor Diepenbeek? Contacteer ons 
dan gerust of spreek ons aan op de 
N-VA-nieuwjaarsreceptie op zondag 
29 januari.

Geert Vertongen
Voorzitter N-VA Diepenbeek

N-VA drukt sterke stempel op  
Diepenbeeks beleid
In 2017 start het voorlaatste jaar van deze legislatuur, een jaar waarin 
de N-VA nog enkele belangrijke verwezenlijkingen plant die u ten goede 
komen. Maar in dit blad willen we ook eens terugblikken op wat N-VA 
Diepenbeek de voorbije vier jaar al bereikte. Want tijdens deze bestuurs-
periode wist de N-VA stevig haar stempel te drukken op het Diepenbeekse 
beleid. We wisten zoveel goede zaken te realiseren voor u de voorbije jaren 
dat we die in dit blad graag met u delen.

Alles wat we verwezenlijkten kunnen we 
zelfs niet kwijt in de beperkte ruimte in dit 
blad. Daarom mag u zich ook in de volgende 
huis-aan-huisbladen van 2017 verwachten 
aan een reeks artikels over de verandering 
die de N-VA in Diepenbeek bracht. Zo  
kunnen we u een accuraat en uitgebreid 
overzicht geven.

Engagement loont
Als lijsttrekker stelde ik in 2012 – samen 
met toenmalig voorzitter Louis Roux – een 
N-VA-lijst samen waarvan we niet wisten 
hoe die zou scoren. Het was een sprong in 
het onbekende, met politiek vrij onervaren 
mensen, maar met een groot engagement. 
Maar we zijn blij dat we die sprong waagden.

Samen met schepen Karen Alders is er  
een zeer goede samenwerking in het  
schepencollege. Ook de samenwerking 
met de gemeenteraadsleden verloopt zeer 
goed. In de OCMW-raad kan ik bovendien 
rekenen op de expertise van N-VA-raadslid 
Marijke Peumans. 

Ondersteuning achter de schermen

Ook de N-VA-afdeling in onze gemeente 
draait uitstekend: Nancy Kwanten, Louis 
Roux, Britt Smolders, Pieter Sourbron 
en Geert Vertongen nemen de dagelijkse 
leiding zeer serieus en zorgen telkens weer 

voor de juiste ondersteuning. De Jong  
N-VA-afdeling onder leiding van Jordy 
Boons verdient eveneens een dikke pluim. 
Met dank ook aan Bart Knuts, die de  
succesvolle jongerenafdeling op poten zette 
en aan iedereen die zich belangeloos inzet 
voor onze partij. 

Rik Kriekels
OCMW-voorzitter
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 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:     /     /

NIEUWJAARSRECEPTIE
N-VA Diepenbeek nodigt u van harte uit op haar

ZONDAG 29 januari 2017van 11 uur tot 13 uurDe Baenwinning,  Grendelstraat 32,  Diepenbeek
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Nog meer democratie in  
Diepenbeek
Om een democratische werking te vrijwaren 
is er, aanvullend op het gemeentedecreet, een 
huishoudelijk reglement opgesteld. 

Tijdens deze legislatuur is het duidelijk geworden dat er 
enkele tekortkomingen in het huidige reglement zitten.  
De komende maanden zal een werkgroep zich buigen 
over het huishoudelijk reglement. Bedoeling is om de 
hiaten weg te werken en een nog democratischer  
werking te garanderen. Opnieuw een bewijs dat  
meerderheid en oppositie  
zich samen inzetten voor  
het belang van de  
Diepenbekenaar.

Pieter Sourbron,  
fractieleider  
gemeenteraad

Rodeneuzendag
Dromen van de toekomst, plannen maken, onbezorgd plezier maken: het 
maakt allemaal deel uit van het leven van jongeren. Maar niet voor alle 
jongeren is dat het geval. Veel kinderen en tieners kampen immers met 
mentale problemen. N-VA Diepenbeek drukte haar steun uit voor deze 
jongeren door een rode neus op te zetten voor de Rode Neuzen Dag.

Jongeren en politiek: een geslaagde combinatie
De grootste partij van Vlaanderen is niet meer weg te denken in Diepenbeek. Net zoals op federaal en 
Vlaams niveau drukt de N-VA immers haar stempel op het beleid. “Het oude vooroordeel dat jongeren 
afgeschrikt worden om mee de schouders onder de lokale politiek te zetten, doorbreken we bovendien”, 
zegt Jordy Boons, voorzitter van Jong N-VA Diepenbeek.

Mening van jongeren telt bij de N-VA
“Ik heb ook lang getwijfeld of ik mij politiek zou inzet-
ten”, stelt Jordy. “Maar de politieke interesse bleef maar 
toenemen, waardoor ik uiteindelijk toch de stap zette. 
En daar heb ik nog helemaal geen spijt van. Van in het 
begin ontving de N-VA mij met open armen. Sinds kort 
zit ik bijvoorbeeld samen met onze fractieleider Pieter 
Sourbron en schepen Karen Alders in een werkgroep 
die de samenwerking van Limburg.net evalueert. De 
steun en het vertrouwen van N-VA Diepenbeek om 
deze taak op mij te nemen, is fantastisch. De mening 
van jongeren telt wel degelijk.”

Kansen grijpen in de politiek
Jordy Boons ziet zijn politieke engagement ook als een extra kans:  “Ongeveer 
een anderhalf jaar geleden maakte ik mijn debuut als jongerenvoorzitter. En ik 
kan je verzekeren dat ik op die tijd bijzonder veel interessante mensen heb ont-
moet en veel heb bijgeleerd. Deze ervaring zie ik dan ook net als een extra troef 
in mijn verdere leven. Het feit dat ik in april aan de slag ging als parlementair 
medewerker, is hier het levende bewijs van.”

Kortom: jongeren en politiek zijn een winnende combinatie. De stem van de 
jongeren van Jong N-VA Diepenbeek klinkt luid. Spreekt dit verhaal ook jou aan? Wil jij je graag als jongere inzetten voor de 
Diepenbekenaar? Contacteer me dan via jordy.boons@n-va.be

“Zet ook jij je schouders  
onder de lokale politiek?”
Jordy Boons, voorzitter Jong N-VA Diepenbeek
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Werken nieuwe 
sporthal starten 
deze maand
In 2013 ging schepen van Sport 
Karen Alders samenzitten met de 
sportclubs en de sportdienst om 
op lange termijn een oplossing 
voor de sporthal uit te denken. 
De laatste weken horen we echter 
vaak het gerucht dat de bouw van 
de nieuwe sporthal niet zou door-
gaan, omdat het geld op is. 

Dat gerucht wil de N-VA ontkrachten: uit deze vruchtbare  
samenwerking ontsproot een concreet project, dat nu al  
uitgevoerd wordt en dat alle Diepenbeekse sporters ten goede 
komt. Ergens kunnen we begrijpen dat dit gerucht de ronde 
doet. Er wordt immers even niet gewerkt op het Demerstrand. 
Maar de N-VA wil sportminnend Diepenbeek geruststellen:  
de start van de  ‘echte’ bouwwerken is voorzien in januari 2017. 

Natuurlijk hadden ook wij gehoopt dat we hier al vroeger mee 
hadden kunnen starten. Maar een overheidsopdracht is nu 

eenmaal gebonden aan een aantal termijnen. De aannemer heeft 
ervoor gekozen om de uiterste datum van deze termijn te benut-
ten vooraleer hij start met de werken. Dat is zijn goed recht.

Eenmaal de sporthal afgewerkt is, kan u er genieten van een 
valkuil, trampolines, turntoestellen, bokszakken, materiaal 
voor een krachthonk en veel meer. Verder hebben we ook geld 
voorzien voor de renovatie van de platte daken van beide oudere 
hallen. Ook in deze twee zalen zal het sportgenot aanzienlijk 
verhogen.

Sport in Diepenbeek
Oplossing voor tennis en voetbal?
Tijdens de vorige legislatuur werden er plannen gemaakt om de sportinfrastructuur in Diepenbeek te ver-
bouwen en uit te breiden. Deze plannen waren echter megalomaan en wereldvreemd. Daarom vonden ze 
ook geen draagvlak bij de sportverenigingen van Diepenbeek. Bovendien ontbrak het nodige budget.

Het is dan ook leuk dat de oppositie de sportplannen van het 
huidig bestuur toejuicht. Zo had schepen van Sport Karen  

Alders al uitvoerige gesprekken met de twee voetbalverenigin-
gen met het oog op een eventuele fusie. Een mogelijke oplossing 
is dat de voetballers gehuisvest worden in het vernieuwde  
Demerstrand. De tennisclub kan dan de terreinen en  
accommodaties in de Wasserijstraat gebruiken. Een win-win 
situatie dankzij het huidige bestuur, aldus de Diepenbeekse  
N-VA-jongerenvoorzitter Jordy Boons. 

Meer buitensportfaciliteiten op Demerstrand
Wie regelmatig op het Demerstrand vertoeft, ziet dat het skate-
terrein steeds meer gebruikt wordt. Bovendien rijst de vraag om 
buitensportfaciliteiten. Daarom voorziet het gemeentebestuur in 
2017 zo’n 20 000 euro om hier werk van te maken.

Robot voor tafeltennissers
De tafeltennisclub had nood aan een robot om hun trainingen te 
optimaliseren. Hier werd dan ook voor gezorgd.

 Jongerenvoorzitter Jordy Boons en schepen van Sport Karen Alders staan hier aan de  
werfweg die nodig is om de werken aan de nieuwe sporthal vanaf deze maand uit te voeren.
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N-VA staat voor u klaar!
Naast onze schepenen hebben onze andere mandatarissen en andere bestuursleden allemaal hun eigen  
expertise en hun ideeën over een leefbaar Diepenbeek. We zetten hier enkele van hun speerpunten op een rij.

Jongerenvoorzitter Jordy Boons: 
“We moeten durven investeren in de toekomst”
  Op sportief gebied heeft de N-VA deze legislatuur al heel wat verwezenlijkt. Toch is de komst van een 

nieuw accommodatiegebouw voor voetbal noodzakelijk. Jongeren en sport zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. De volgende legislatuur moet er ook een nieuwe sporthal komen ter vervanging 
van de oudste hal. Daar zouden dan onder meer de basketballers en zaalvoetballers aan hun trekken 
moeten komen.

Gemeenteraadslid Frans Vandormael: 
“Het centrum moet een plaats van ontmoeting zijn”
  De wekelijkse markt en de kermissen moeten zo uitgebouwd worden dat er een mooie synergie  

ontstaat tussen handelaars en de steeds terugkomende activiteiten. Zo bevorderen we dat mensen 
elkaar ontmoeten.

OCMW-raadslid Marijke Peumans: 
“We moeten zorgbehoevenden blijven ondersteunen”
  De komst van de nieuwe keuken voor het OCMW is fantastisch. Nu wordt het tijd om werk te maken 

van dagopvang voor zorgbehoevenden.

 Provincieraadslid Anne-Lies Bynens:
 “Kijk verder dan de gemeentegrenzen”
 Vanuit de provincieraad zie ik dat er in Diepenbeek nog heel wat mogelijkheden zijn voor nieuwe woningen 
en bedrijven. Maar we moeten verder kijken dan de gemeentegrenzen. De provincie Limburg, Vlaanderen en 
Europa hebben vaak subsidies veil om de beschikbare ruimte uit te bouwen tot milieuvriendelijke pareltjes. 
Diepenbeek speelt daar nu al op in en moet dat de volgende jaren blijven doen.

Gemeenteraadslid Pieter Sourbron: 
“Diepenbeekse schuld daalt met 7 miljoen euro”
 Goed omgaan met het geld van de burger is onontbeerlijk. We moeten deze legislatuur verder werken 
om de toekomstige beleidsploegen niet in de problemen te brengen. Ondanks de financiële erfenis uit het 
verleden zijn we er nu al in geslaagd om de schuld van de gemeente Diepenbeek met bijna 7 miljoen euro 
terug te dringen: een daling van zo maar even 30 procent! We moeten ons echter blijven focussen op dit 
duurzaam financieel beleid. Dat is immers de kerntaak van de gemeente.

Gemeenteraadslid Sarah Leuraers: 
“Geef ondernemers kansen in Diepenbeek”
  Als zelfstandige weet ik hoe belangrijk een goed loket ‘lokale economie’ is. Ondernemers moeten  

alle kansen krijgen om zich in een gunstig klimaat te ontwikkelen. Het centrum van Diepenbeek  
moet op handelsvlak aantrekkelijker worden. De blauwe zone is al een vooruitgang, maar nog  
steeds verdwijnen te veel middenstanders. Daarom moeten we netwerkmomenten organiseren,  
aantrekkelijke voorwaarden voor middenstanders uitwerken, voldoende adverteermogelijkheden  
geven en met evenementen klanten naar Diepenbeek lokken.
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Vrijwilligers doen Diepenbeek draaien
Als fervent wielertoerist weet ik hoe belangrijk het is om activiteiten zoals de Kermiskoers en een straten-
loop te ondersteunen. Een wisselwerking tussen clubs en gemeente kan zorgen voor zeer mooie activiteiten. 

In 2017 wordt de Kermisloop niet meer georganiseerd, maar vervangen door een  
stratenloop. De gemeente heeft hiervoor een oproep gedaan aan alle Diepenbeekse  
verenigingen. Niet enkel sportverenigingen, maar ook senioren-en jeugdverenigingen  
kunnen hun schouders onder het project zetten.

Op deze manier moeten we meer gaan werken. De gemeente moet weliswaar besparen op 
personeel, maar Diepenbeek mag geen slaapgemeente worden. Daarom hebben we de hulp 
en de expertise van vrijwilligers nodig. Deze vrijwilligers kunnen dan uiteraard rekenen op 
financiële en logistieke ondersteuning van de gemeente.

Jan Bynens
N-VA-bestuurslid

Nieuwe locatie voor  
Geboortebos?
Al jaren krijgen ouders de kans om hun 
pasgeboren kindje te eren door hun naam 
en geboortedatum te bevestigen aan een 
boompje in het Geboortebos. 

De locatie locatie aan de Stationsstraat werd er,  
wegens plaatsgebrek, verhuisd naar Bijenbergbos. 
Ook hier zijn er echter bijna geen beschikbare 
boompjes meer. 

Daarom wil de N-VA werk maken van een nieuwe 
locatie. We denken daarbij aan het stuk grond aan 
de Nieuwstraat, in de achtertuin van onze eigen 
imker Louis Roux en ons provincieraadslid,  
Anne-Lies Bynens. Van dit stuk grond willen we 
een mooi park maken, volgens de regels van de 
biodiversiteit, waar ruimte voorzien wordt voor de 
pasgeboren Diepenbekenaartjes. Elk jaar zal er één 
boom geplant worden. 

De groep senioren in Diepenbeek stijgt elk jaar. Daarom 
blijven we het belangrijk vinden om enerzijds een mooi 
vrijetijdsaanbod te garanderen en anderzijds een goed uit-
gewerkt zorgaanbod te voorzien. 

OCMW-voorzitter, Rik Kriekels plant bijvoorbeeld de bouw van een 
nieuwe keuken op de campus van het woon- en zorgcentrum De Visserij. 
Dat zal de dienstverlening verbeteren. Onze dienst Senioren zorgt dan 
weer voor een mooi en gevarieerd vrijetijdsprogramma.

Ook de seniorenraad levert goed werk. Schepen van Senioren Karen 
Alders luistert daar naar de noden van onze 50-plussers en neemt hun 
adviezen mee naar het schepencollege. Ook dit jaar zal er – in het teken 
van carnaval – weer een seniorenprins, -prinses of -prinsenpaar van 
de seniorenraad gekozen worden. Dit zou niet mogelijk zijn zonder de 
mooie samenwerking tussen de seniorenraad, de gemeente Diepenbeek 
en de Diepenbeekse carnavalsvereniging. 

In ’t Fonteintje, ontmoetingsplaats voor 50-plussers, valt er ook altijd  
wat te beleven: cursussen, activiteiten, vergaderingen … . Dit hebben  
we te danken aan een zeer goed werkende Programmatieraad. 
En dan is er uiteraard elke maand ‘samen tafelen’, waar alleenstaande 
senioren een warme maaltijd kunnen nuttigen. Ook dit hebben we te 
danken aan een grote groep vrijwilligers. Bedankt allemaal!

 Het woonzorgcentrum krijgt een vernieuwde keuken.

Een hart 
voor senioren
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