
Jordy Boons is de nieuwe voorzitter van N-VA Diepenbeek
Beste Diepenbekenaar,

Het is met de nodige dankbaarheid en trots dat ik u vandaag 
voor het eerst toespreek als voorzitter van N-VA Diepenbeek. 
Dankbaar voor de stabiele fundamenten die mijn voorgangers 
gelegd hebben. Trots op het vertrouwen dat ik kreeg om onze 
afdeling naar de verkiezingen van 2024 te leiden. Onze geta-
lenteerde bestuursploeg bestaat stuk voor stuk uit toppers. Zij 
dragen elk op hun manier hun steentje bij aan onze partij en aan 
Diepenbeek. Verderop in dit blad stellen we ze aan u voor. 

Diepenbekenaar overtuigen
Er staan N-VA Diepenbeek belangrijke jaren te wachten in 
aanloop naar 2024. Dat jaar vinden niet alleen de Vlaamse 
en federale verkiezingen plaats, maar ook de eerste lokale 
verkiezingen zonder stemplicht. Het komt er dus op aan om 
de Diepenbekenaar te overtuigen om zijn stem uit te brengen 
en voor N-VA Diepenbeek te stemmen.

Sterke kopmannen, sterke ploeg
Met Rik en Jan zijn we op de goede weg. Wie Rik kent, weet dat 
hij een bruggenbouwer is die ‘oppositie’ een lelijk woord vindt. 
Voor hem geen politieke spelletjes, maar hard werk voor een beter 
Diepenbeek, over de partijgrenzen heen. Als uitgangspunt om 
het vertrouwen in de politiek te herwinnen kan dat tellen. Jan 
is een schepen die tussen de mensen staat en op zoek gaat naar 
oplossingen. En laat dat nu net zijn wat een schepen hoort te doen.

Sterke kopmannen: check. Een bestuursploeg vol potentieel: 
check. 

Veel leesplezier.

Jordy Boons
Voorzitter N-VA Diepenbeek

Diepenbeek toont solidariteit met Oekraïners
Oekraïners die naar ons land komen moeten zich in Brussel laten registreren bij de dienst Vreemdelingenzaken. Daar krijgen ze een 
attest van tijdelijke bescherming waarmee ze toegang hebben tot de arbeidsmarkt, maatschappelijke dienstverlening, school … Ze 
kunnen zich met dat attest ook vrijblijvend inschrijven voor een inburgeringstraject met onder meer Nederlandse lessen. De dienst 
Vreemdelingenzaken verwijst mensen die opvang nodig hebben door naar een opvangplaats, of ze kunnen terecht bij Diepenbeekse 
gezinnen die zich lieten registreren.

Trots en dankbaar
Rik Kriekels: “Het is heel onwezenlijk wat er in Oekraïne gebeurt. Zoveel mensen op de 
vlucht, het is verschrikkelijk. Toch ben ik opnieuw heel fier op ons Diepenbeek. Heel wat 
Diepenbekenaren hebben zich aangemeld om slaapplaatsen aan te bieden. Sommigen 
gaan zelfs met hulpgoederen naar ginder. Je voelt de solidariteit in onze gemeente elke dag 
groeien en daar kunnen wij alleen maar dankbaar voor zijn.”

 Fractievoorzitter Nancy Kwanten en burgemeester Rik Kriekels.

Liesbeth Steegmans gaf de voorzittersfakkel door aan Jordy Boons. 

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.

10.000 stappen per dag
“Komt u elke dag aan 10.000 stappen? Soms 
moeilijk te bereiken, hé? Maar bewegen is super-
belangrijk voor onze gezondheid. Daarom wil de 
gemeente helpen. Op een aantal drukbezochte 
plaatsen en in twintig willekeurige straten staan 
bordjes met daarop het aantal stappen dat u zet 
om de straat uit te wandelen. Die borden maken 
deel uit van de campagne ‘10.000 stappen, elke 
stap telt’. Probeer het zeker eens uit. En als u dan 
toch bezig bent, kan u binnenkort naar het nieuwe 
parkje rond de Sint-Rochuskapel wandelen. Daar 
kan u optimaal genieten van onze mooie groene 
gemeente. Wandel ze!”

Liesbeth Steegmans
Gemeenteraadslid

Vergroening Campus Diepenbeek
“De natuur krijgt (opnieuw) een prominente plaats op 
onze Campus in Diepenbeek. Het asfalt van de parking 
wordt opgebroken en vervangen door een groene omge-
ving, met wandel- en fietspaden tussen de verschillende
deelcampussen. Om dit te kunnen realiseren kende 
Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir 100.000 euro 
toe. Een belangrijke eerste stap om onze campus te ver-
groenen. Dit is uiteraard goed nieuws voor de studenten 
die tussen hun lessen door kunnen ontspannen in het 

groen. Maar ook voor de Diepenbekenaren 
uit de buurt die in deze prachtige groene 

omgeving tot rust kunnen komen.”

Sarah Leuraers
Gemeenteraadslid 

Balie dienst Vrije Tijd wordt 
toegankelijker
“Als bestuur hechten we veel belang aan een vlotte 
en laagdrempelige dienstverlening. Momenteel 
vindt u het vrijetijdsloket op de eerste verdieping 
van GC De Plak. Na heel wat trappen komt u in 
een grote ruimte terecht waar u niet alleen de 
vriendelijke baliemedewerkers, maar ook andere 
medewerkers ontmoet. Dat was niet altijd even 
overzichtelijk en handig. Daarom verhuist de dienst 
Vrije Tijd dit najaar naar een aanpalend gebouw dat 
de gemeente onlangs kocht. In dit nieuwe gebouw 
wordt u op het gelijkvloers meteen ontvangen door 
de baliemedewerkers. Zij verwijzen u door naar de 
juiste medewerkers van jeugd, cultuur, senioren 
of welzijn. Het nieuwe gebouw ligt ook centraler 
en is duidelijker zichtbaar, waardoor deze nieuwe 

balie een cruciale rol zal spelen als 
toeristisch promotiekanaal.”

Jordy Boons
Gemeenteraadslid 

Wijziging takenpakket
“Door een schepenwissel bij de coalitiepartner waren 
er wat wijzigingen in de bevoegdheden. Omdat het 
sterk aanleunt bij haar professionele carrière, neemt 
de nieuwe schepen Marie Claesen het domein Welzijn 
voor haar rekening. Ikzelf zal de komende jaren de 
bevoegdheden Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en 
Milieu op mij nemen. Ook vanuit mijn professionele 
ervaring is dat een logische keuze, al heb ik Diepen-
beek uiteraard ook op welzijnsvlak heel graag gerund. 
Deze beslissing hebben we genomen in het belang van 

Diepenbeek. Ook in mijn nieuwe 
bevoegdheden zal ik het beste van 

mezelf geven, zoals de mensen dat 
van mij gewoon zijn.”

Jan Bynens
Schepen

diepenbeek@n-va.be
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Jordy Boons, voorzitter
Als voorzitter is Jordy de hoofdverantwoordelijke van onze 
afdeling. Hij is de spelverdeler en de eindverantwoordelijke 
voor de politieke en organisatorische werking. Ook het 

opvolgen van onze sociale media en het beheren van onze website 
behoren tot zijn takenpakket.

Liesbeth Steegmans, ondervoorzitter en penningmeester
Als ondervoorzitter vervangt Liesbeth Jordy wanneer die 
afwezig is en biedt ze hem de nodige ondersteuning in de 

uitvoering van zijn taak als voorzitter. Doordat Liesbeth de afgelo-
pen drie jaar voorzitter was, weet zij als geen ander hoe ze dat moet 
aanpakken. Daarnaast neemt ze ook de financiën van de afdeling 
voor haar rekening. 

Katrien Verrees, secretaris en communicatieverantwoordelijke
Als secretaris houdt Katrien zich voornamelijk bezig met de 
administratieve taken van de afdeling. Denk maar aan de 
verslagen van de bestuursvergaderingen en het verzenden van 

uitnodigingen. Naast secretaris is zij ook de eindredactrice van dit 
infoblad.

Afscheid van het oude, welkom aan het nieuwe bestuur
Tijdens de laatste bestuursverkiezingen namen we afscheid van Nancy Kwanten als secre-
taris, Liesbeth Steegmans als voorzitter en Britt Smolders als organisatieverantwoordelijke. 
Ze blijven echter wel nog actief binnen het bestuur. Voor hun grote inspanningen van de 
afgelopen jaren werden ze terecht in de bloemetjes gezet. Dank jullie wel!

Nancy, Liesbeth en Britt kregen 
een bloemetje voor hun inzet.

Katrien Verrees, Liesbeth Steegmans, Jordy Boons, Inge Geraerts, Marino Renquin en Gert Boelen.

Dagelijks 
bestuur

Overige
 bestuurs-

leden

Fons Lambrichts

Rik Kriekels

Heidi Kesters

Jan Bynens

Simone Steegmans

Nancy Kwanten

Eric Sijmons

Sarah Leuraers

Freddy Hamers

Charlotte 
Bongaerts

Antje Boelen

Britt Smolders

Yves Timmermans

Ives Hayen

Seppe Vansant  

Gert Boelen, ledenverantwoordelijke
Als ledenverantwoordelijke staat Gert in voor het 
contact met onze leden en het verwelkomen van 
nieuwe leden. Hij houdt de ledenadministratie bij.

Inge Geraerts, organisatieverantwoordelijke
Als organisatieverantwoordelijke leidt Inge al onze 
activiteiten in goede banen. Ze volgt elke activiteit 
van begin tot einde op en zorgt samen met de andere 

bestuursleden voor een vlot verloop. Denk maar aan ons 
jaarlijks Vlaams Feest op 11 juli, de brunch en de nieuw-
jaarsreceptie. 

Marino Renquin, materiaalverantwoordelijke
Als materiaalverantwoordelijke staat Marino ook de 
komende drie jaar in voor het materiaal van onze 
afdeling. Van vlaggen tot placemats, van tenten tot 

suikertjes voor bij de koffie. Hij zorgt ervoor dat we voor 
al onze activiteiten het nodige materiaal hebben.

www.n-va.be/diepenbeek




