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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Beste Diepenbekenaar

De afgelopen weken 
werden heel wat wensen 
voor het nieuwe jaar 
gedeeld. Ook ik wil u 
namens de voltallige ploeg 
van N-VA Diepenbeek een 
fantastisch 2020 wensen. 
Een jaar vol geluk, liefde 
en uiteraard een goede 
gezondheid.

Op politiek vlak wordt 
2020 een jaar boordevol 
uitdagingen. In dit huis-
aan-huisblad leest u meer 
over het meerjarenplan 
dat we zullen uitrollen. Het 
plan bevat alle beleidskeu-
zes en investeringen voor 
de komende jaren. Met het 
plan zorgen we ervoor dat 
Diepenbeek nog mooier en 
aangenamer wordt. 

Liesbeth Steegmans
Afdelingsvoorzitter

Huursubsidie voor Sint-Gerardus (p. 3)Wat staat er in het meerjarenplan? (p. 2) 

“Rik, wa got dje no allemol dun want dje zeit burgemeester gejonne?” 

Een sterk en ambitieus meerjarenplan 
voor Diepenbeek
De afgelopen maanden werkte N-VA Diepenbeek samen 
met de gemeentediensten en de coalitiepartners hard 
aan een stevig meerjarenplan voor Diepenbeek. Onze 
redacteur trok naar burgemeester Rik Kriekels met 
enkele vragen.

Rik Kriekels
Uw burgemeester

Rik, je eerste maanden als burgemeester liggen achter ons. Hoe heb je die periode beleefd?
“Na de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 kreeg ik meermaals de vraag wat er nu 
allemaal gaat gebeuren in Diepenbeek. Waar zal de nieuwe coalitie op focussen? Hoeveel 
geld is er beschikbaar? Stuk voor stuk terechte vragen. Ik heb op die vragen altijd geant-
woord dat ik wil gaan voor 19 000 blije Diepenbekenaren. Dat klinkt misschien wat vaag, 
maar het was het perfecte uitgangspunt om het meerjarenplan uit te werken. In dat plan 
leggen we alle beleidskeuzes en investeringen voor de komende jaren vast.” 

Hoe is de opmaak van dat meerjarenplan verlopen?
“We wilden bewust niet over één nacht ijs gaan en ons goed informeren. Waar is er ruimte 
voor verbetering? Hoeveel geld is er beschikbaar? Een plan voor vijf jaar maak je niet in 
een-twee-drie op. Het verhaal moet kloppen. Daarom wonnen we eerst heel veel informatie 
in: bij inwoners, lokale handelaars en verenigingen, maar ook bij andere gemeenten. Die 
input was uiterst waardevol. 

Nadien hebben we de koppen bij elkaar gestoken. Samen met het gemeentepersoneel, het 
managementteam en de coalitiepartners bekeken we hoe we onze doelstelling, 19 000 blije 
Diepenbekenaren, konden realiseren. Uiteindelijk zijn we tot een heel sterk en ambitievol 
beleidsplan gekomen waarin de Diepenbekenaar centraal staat. Daar ben ik bijzonder fier 
op. Het was per slot van rekening ook het uitgangspunt van ons verkiezingsprogramma.”

Wat gebeurt er nu met het meerjarenplan?
“De gemeenteraad heeft het plan in december 2019 goedgekeurd. Het is nu zaak om het 
meerjarenplan de komende jaren uit te rollen. Daar gaan we keihard aan werken.”

Lees alles over het meerjarenplan op bladzijde 2.
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“Heje onner stet wa ve allemol goan dun veur oeg allemol.”

Geld beheren als goede huisvader

•  We verhogen de belastingen niet. 
•  We investeren de komende jaren 27 miljoen in Diepenbeek. 
•  De schuldenberg daalt met 7 miljoen euro. 

Informeren en inspraak 

•  We voeren een burgerbudget in: de Diepenbekenaar mag jaarlijks kiezen waaraan  
50 000 euro van het budget gespendeerd wordt.

•  We gaan voor een correcte en duidelijke communicatie via meerdere communicatiekanalen. 
•  Via inspraakmomenten denken inwoners mee aan oplossingen.

Groen en milieuvriendelijk 

•  Via ledverlichting en andere maatregelen zetten we een belangrijke stap 
naar een energieneutraal Diepenbeek. 

•  We maken werk van een bosbeheerplan en zorgen voor meer bos. 
•  We zorgen voor meer milieuvriendelijkere gescheiden rioleringsstelsels.  

Veilig en aangenaam leven

•  Diepenbeek investeert 2,3 miljoen in veiligere spooroverwegen. In de Stationsstraat komt er voor de scholieren een fietstunnel.
•  We investeren volop in veiligere fietspaden.
•  We voeren de strijd tegen sluikstorten en andere vormen van overlast op door te investeren in meer camera’s.
•  We koesteren en onderhouden het lokale erfgoed. 

Betaalbaar vrijetijdsaanbod en bloeiend verenigingsleven

•  We investeren bijna 3 miljoen euro in het Demerstand.
•  We zorgen voor meer speel- en ontmoetingsplekken. 
•  Verenigingen krijgen jaarlijks 25 000 euro extra. 

Menswaardig leven

•  Met het project Kans en Poort voeren we de strijd tegen armoede op.
•  We investeren in gezins- en ouderenzorg. In de Visserstraat komen er 20 nieuwe assistentiewoningen 

en een dagverblijfcentrum bij.
•  Elk kind verdient dezelfde (onderwijs)kansen. We werken volop samen met het onderwijsveld. 

Ondernemen en welvaart

•  Ondernemers vinden in het gemeentebestuur een partner. We ondersteunen 
evenementen en helpen ondernemers waar mogelijk. 

Wat staat er in het meerjarenplan?
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Provincie Limburg toont ambitie
De N-VA is en blijft voorstander van de afschaffing van de provinciebesturen. Maar zolang de provincie- 
besturen bestaan, moeten ze goed bestuurd worden. “Het provinciebestuur van Limburg toont ambitie”, 
zegt fractievoorzitter Anne-Lies Bynens. “De komende jaren wordt er volop geïnvesteerd.” Een overzicht: 

Onderwijs
•  De provincie investeert in de infrastructuur van de provinciale 

scholen.
•  Het budget voor het flankerend onderwijs verdubbelt.
•  De provincie organiseert taalbaden in het basisonderwijs.
•  De provincie investeert in de STEM-opleidingen en het duaal 

leren in het tso en bso.

Veiligheid 
•  De provincie investeert in de infrastructuur van het  

opleidingscentrum voor brandweerlui en politieagenten.
•  De provincie maakt werk van een fietssnelwegennetwerk.
•  Er komt een fietstunnel ter hoogte van de Havenlaan.
•  De provincie zet in op meer fuifbussen en eindejaarsbussen. 

Dierenwelzijn
•  Er komt een nieuw dierenasiel in Genk. 

Groen en bossen
•  Er komen meer subsidies voor de  

vergroening van speelplaatsen en het  
aanplanten van bomen.

Anne-Lies Bynens
Fractievoorzitter provincieraad 

Minister Weyts geeft huursubsidie aan Sint-Gerardus 
N-VA-bestuurslid Marijke Peumans: “Terwijl Sint-Gerardus volledig vernieuwd wordt, kunnen de leerlingen 
rekenen op een tijdelijk onderkomen. Zo kunnen de lessen onverstoord verder gaan, dankzij de huursubsidie 
van minister Ben Weyts.”
De renovatie van een schoolgebouw van Sint-Gerardus kan heel wat tijd in beslag nemen. Het is vaak niet haalbaar om alle werken 
uit te voeren tijdens een schoolvakantie. Scholen moeten dan op zoek naar een oplossing voor de leerlingen, want de lessen moeten 
natuurlijk kunnen doorgaan. Zo kan Sint-Gerardus klasruimte huren voor de leerlingen, terwijl het bestaande schoolgebouw  
gerenoveerd wordt. De huursubsidie bedraagt maar liefst 26 965,34 euro.

Marijke Peumans
Bestuurslid N-VA Diepenbeek

Ben Weyts
Vlaams minister van Onderwijs

Wist je dat …
  de afbraakwerken van het oude rusthuis aan het kasteel 
van de Visserij voltooid zijn? In de toekomst komt er een 
nieuw dagzorgcentrum om ouderen overdag op te vangen. 
Daarnaast komen er twintig assistentiewoningen bij. 

  het gedaan is met het sluipverkeer van vrachtwagens op 
de Havenlaan? Het gemeentebestuur besliste om een 
vernauwing aan te brengen, waardoor vrachtverkeer er  
niet meer kan passeren. 
  Britt Smolders de nieuwe voorzitter is van Jong N-VA 
Diepenbeek? Ze neemt zo de fakkel over van Jordy Boons. 

Victor Van Nieuwenhove wordt secretaris en Dimitri Daniëls 
penningmeester van de Diepenbeekse jongerenafdeling.
  Diepenbeek een fietsstraat krijgt? De fietsstraat begint aan 
Uitvaartcentrum Jorissen, aansluitend op het dubbelrichtings-
fietspad langs Patersbos, en loopt via de verbinding Rooier-
heidestraat-Patersstraat-Ginderoverstraat tot aan het 
kruispunt met de Bewel om de Boudewijnlaan (N702) op  
te rijden. 
  Vlaams-minister van Wonen Matthias Diependaele meer dan 
600 000 euro vrijmaakt voor de samenwerking tussen 
Diepenbeek, Kortessem en Zonhoven voor een beter lokaal 
woonbeleid?
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


