
Creatief en positief

Beste Diepenbekenaar,

2021 was een jaar met ups en downs. Het 
was het jaar waarin de vaccinatiecampagne 
op gang kwam en de poort naar de vrijheid 
op een kier kwam te staan, met dank aan 
de vele vrijwilligers. 

Toegegeven, het was geen eenvoudig jaar. 
Maar toch waren er ook veel lichtpuntjes. 
Neem nu het festival ‘Boer zoekt bier’. 
Diepenbeekse jongeren bundelden de 
krachten om ondanks corona een fantasti-
sche avond voor onze jeugd te organiseren. 
Chapeau!

Ook onze gemeente deed haar duit in 
het zakje. De lichtjeswandeling, die we 
onlangs nog met onze N-VA-groep deden, 
is daarvan een perfect voorbeeld. Hoe je 
met een fl inke dosis creativiteit een leuke 
beleving voor jong en oud kan creëren en 
daardoor van Diepenbeek een trekpleister 
maakt. Sterk!

Onze afdeling zat het voorbije jaar 
absoluut niet stil. Traditiegetrouw werd 
11 juli met stip aangeduid in onze agenda. 
Helaas geen barbecue, maar wel een ronde 
door Diepenbeek om onze lokale economie 
te steunen. Op 11 november organiseerden 
we vervolgens onze brunch, met meer dan 
300 aanwezigen in De Plak. Wat hadden 
we dat gezellig samenzijn gemist. 

Kortom, met een vleugje creativiteit en 
positiviteit zijn we tot veel in staat. En dat 
is misschien ook wel mijn wens naar 
u toe voor het nieuwe jaar, dat vleugje 
creativiteit en positiviteit! Ik wens u een 
gelukkig nieuwjaar!

Katrien Verrees
Ondervoorzitter 
N-VA Diepenbeek

creativiteit en positiviteit! Ik wens u een 

Als gevolg van corona organiseren we dit jaar geen nieuwjaarsreceptie in Zaal 
De Kei. Toch willen we u graag een fantastisch en gezond 2022 toewensen. 
Daarom nodigen we u uit voor een nieuwjaarswandeling op zondag 6 februari. 
We vertrekken om 14 uur op de parking van het Demerstrand.

Na een wandeling van ongeveer vijf kilometer is er ruimte om een babbeltje te 
slaan en te klinken op het nieuwe jaar. We kijken ernaar uit om u te 
ontmoeten. Graag tot dan!

Nieuwjaarswandeling: 
wandelt u mee?
Zondag 6 februari om 14 uur
Knooppunt 100, Demerstrand

N-VA Diepenbeek kiest nieuw bestuur
Burgemeester Rik Kriekels en schepen Jan Bynens zijn zonder twijfel de kopman-
nen van N-VA Diepenbeek. Maar onze spurters kunnen maar zo goed rijden als het 
team dat achter hen staat. De bestuursploeg van N-VA Diepenbeek denkt mee over 
het beleid in Diepenbeek en ondersteunt onze kopmannen waar nodig. Hebt u zin 
om samen na te denken over hoe Diepenbeek er volgens u vandaag en morgen moet 
uitzien? Dan is een plek in ons bestuur misschien wel iets voor u! 

In maart verkiezen onze leden een nieuwe bestuursploeg in De Ploeg. Wilt u meer 
informatie over onze werking en uw rol als bestuurslid? Neem dan contact op met 
onze voorzitter Liesbeth Steegmans via liesbeth.steegmans@n-va.be of met een van 
onze huidige bestuursleden. Graag tot binnenkort!

Succesvolle brunch: 300 keer bedankt
Elk jaar op 11 november zakt N-VA Diepenbeek samen met haar sympathisanten 
af naar De Plak voor een heerlijke brunch. Ook in 2021 was dat ondanks de extra 
maatregelen niet anders. 450 hartige en 550 zoete broodjes later kunnen we 
opnieuw spreken van een fantastische editie. 

“Ondanks corona zijn we erin geslaagd om een veilige brunch te organiseren. Dat was 
natuurlijk alleen mogelijk dankzij de vele helpende handen van onze bestuursleden 
en vrijwilligers. Bedankt!”, blikt organisatieverantwoordelijke Britt Smolders terug. 
“Ook een dikke merci aan alle aanwezigen. We waren zomaar even met 300 eters. 
Hun steun betekent heel erg veel voor ons. Op naar de editie van 11 november 2022”, 
vult voorzitter Liesbeth Steegmans aan.

Diepenbeek
diepenbeek@n-va.be N-VA Diepenbeekwww.n-va.be/diepenbeek
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We werken verder
Ook deze maand blikken onze raadsleden terug op enkele belangrijke verwezenlijkingen van het gemeentebestuur. Intern overleg binnen ons bestuur, vergaderingen met de bevoegde instanties en diensten, besprekingen 

over de partijgrenzen heen. Het is allemaal nodig om elke dag een stap dichter bij die 19.000 blije Diepenbekenaren te komen. We werken verder aan een mooier, groener, lee� aarder Diepenbeek.

Rik Kriekels, burgemeester: 
“Gelükkig Nouwjoar!”

Marino Renquin, bestuurslid: 
“Gezond en virusvrij 

nieuwjaar!”

Inge Geraerts, bestuurslid: 
“Leef en geniet in 2022!”

Heidi Kesters, bestuurslid: 
“Een geweldig nieuwjaar voor 

iedereen!”

Eric Sijmons, bestuurslid: 
“Als ik het voor het zeggen had, 

kwam er alleen liefde op uw pad.”

Freddy Hamers, bestuurslid: 
“Beste wensen!”

Fons Lambrichts, bestuurslid: 
“De beste wensen voor het 

nieuwe jaar!”

Ives Hayen, bestuurslid: 
“Laten we samen proosten op 

een bruisend nieuw jaar!”

Jan Bynens, schepen: 
“Geluk in grote en kleine 
dingen, maar bovenal: 
gelukkig met elkaar.”

Nancy Kwanten, fractieleider: 
“Doe iets geks, denk iets moois, 

zeg iets liefs. Dan heeft iedere dag 
iets positiefs!”

Sarah Leuraers, raadslid: 
“Ik wens u een jaar vol vreugde, vriend-

schap, gezondheid en geluk. Kortom, 
eens sprankelend en boeiend 2022.”

Liesbeth Steegmans, voorzitter 
en raadslid: “Ik wens u vreugde en 

zonneschijn, zodat u elke dag 
tevreden kan zijn.”

Jordy Boons, raadslid: 
“Hallo 2022! Een nieuw jaar 
vol mogelijkheden, kansen en 

positiviteit.”

Simone Steegmans, 
bestuurslid: “Gelukkig 

nieuwjaar!”

Katrien Verrees, 
ondervoorzitter: 

“Geniet van elke dag!”

Charlotte Bongaerts, lid bijzonder comité: 
“Ik wens u dat er een leuk jaar op u 

wacht, dat vooral naar u lacht!”

Gert Boelen, bestuurslid: 
“Ik wens u een jaar vol vreugde en 

zonneschijn. Een jaar waarin verdriet 
en zorgen twee vreemden zijn.”

Britt Smolders, bestuurslid: 
“Ik wens u geluk in kleine en 

grote dingen!”

Pluim voor gemeentelijke diensten
“Hagen scheren, bladeren ruimen, klinkerwerken uitvoeren, onkruid uitdoen, zout strooien, het kerkhof onder-
houden, vuil ruimen: onze Diepenbeekse gemeentearbeiders doen veel meer dan we op het eerste gezicht zouden 
denken. De voorbije weken zorgden ze zelfs voor extra kerstsfeer door de kerstverlichting op te hangen. Ook heb 
ik ze na een onweer al in de bomen zien hangen om gevaarlijke takken weg te doen. In deze tijd van thuiswerken 
verdienen ze een extra pluim. Zij moeten wel elke dag naar de werkplek, door weer en wind. Dikke merci.”

Nancy Kwanten, fractievoorzitter

Zuinig en efficiënt bestuur
“‘Zuinig en efficiënt’ was onze leuze tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. En die hebben we altijd hoog in het vaandel 
gedragen. Ons doel om van vijf naar vier schepenen te gaan, konden we in eerste instantie niet waarmaken. Toch 
bleven we met vijf schepenen zuinig en efficiënt. Rik stond namelijk zijn assistente af om toch onze verkiezings-
belofte op budgettair vlak te kunnen nakomen. Ja, beste mensen, uw burgemeester beantwoordt zelf alle mails. 
Door de beslissing van Lode Vereeck om het schepenambt niet op te nemen, kunnen we onze verkiezingsbelofte 
dus wel waarmaken. Vier schepenen. Ik heb het volste vertrouwen in hen en ben ervan overtuigd dat zij de 
huidige goede werking perfect zullen verderzetten.” 

Liesbeth Steegmans, gemeenteraadslid

Volgende stap naar verkeersveiliger centrum 
“Wanneer je in Diepenbeek rondrijdt, kan je er niet omheen: er zijn heel wat werken gaande. Die kaderen allemaal in een groter 
mobiliteitsverhaal waarbij we het centrum verkeersveiliger maken. Het vervangen van de zeven spooroverwegen door bruggen en een 
tunnel is daar alvast één belangrijk onderdeel van. Een ander aspect is de omleidingsweg die we rond ons centrum aanleggen. Door 
die weg moeten vrachtwagens, bussen en doorgaand verkeer niet meer door onze dorpskern, wat de verkeersdrukte en veiligheid ten 
goede komt. In dit kader vervangen we het kruispunt van de Grendelbaan met de Nieuwstraat door twee T-kruis-
punten met lichten. Een spoorwegbrug die deze zomer klaar zal zijn, maakt vervolgens de verbinding met de 
omleidingsweg. Daarnaast komt er ook een aansluiting op de fietssnelweg F70, waardoor fietsers zich veiliger van 
Diepenbeek naar Bilzen kunnen verplaatsen. Het zijn nooit geziene werken in onze gemeente en het zal ongetwij-
feld wennen zijn in het begin. Maar deze investeringen laten Diepenbeek verder groeien.”

Rik Kriekels, burgemeester

Meer dan 1,5 miljoen euro voor restauratie Sint-Servaaskerk
“In onze vorige uitgave las u al dat een subsidie van meer dan 360.000 euro werd toegekend voor de restauratie 
van de glas-in-loodramen van onze Sint-Servaaskerk. Daar komt nu nog eens 1,5 miljoen euro bij voor de 
restauratie van het interieur. Dit is fantastisch nieuws voor onze gemeente. De Sint-Servaaskerk is iconisch voor 
Diepenbeek. Het is een toeristisch uithangbord dat we in ere moeten houden zodat ook de komende generaties 
ervan kunnen genieten.”

Jan Bynens, schepen

Diepenbeek wordt beheerd door een goede huisvader
“Financiën is niet altijd het meest sexy onderwerp, maar daarom is het niet minder belangrijk. Tijdens de laatste 
gemeenteraad van het jaar stonden enkele wijzigingen in het financiële meerjarenplan op de agenda. Ikzelf was 
het meest verwonderd over de grote schuldenafbouw: bijna 8,5 miljoen euro tussen 2020 en 2025. Een mooie 
verwezenlijking van het huidige bestuur. Zeker als je weet dat er in onze gemeente nog volop geïnvesteerd wordt.”

Sarah Leuraers, gemeenteraadslid

1 miljoen euro voor toegangspoorten Wijers
“Het Demerstrand is een echte troef van onze gemeente, die we niet genoeg in de kijker kunnen zetten. Ook de Vlaamse Regering 
volgt dat standpunt. Ze investeert 1 miljoen euro om de toegangspoorten tot het natuurgebied De Wijers herkenbaarder te maken én 
de beleving te vergroten. Concreet gaat het over beter toegankelijke wandelpaden, duidelijke informatieborden en 
picknicktafels. Opnieuw wordt er geïnvesteerd in een mooier en groener Diepenbeek, waardoor we onze prachtige 
troef nog beter kunnen uitspelen. Dat kan N-VA Diepenbeek uiteraard alleen maar toejuichen. Iedereen heeft 
na een dag hard werken immers het recht om zich te ontspannen. En waar kan dat beter dan in onze prachtige 
gemeente!”

Jordy Boons, gemeenteraadslid
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.


