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Beste Diepenbekenaar,
Het blijven moeilijke tijden. Ik begrijp
jullie bekommernissen want het duurt
allemaal wat lang en het begint zwaar
te wegen. Jullie kinderen of kleinkinderen al zolang enkel via een computerscherm mogen zien, geen frisse
pint of mocktail kunnen gaan pakken
op café of je favoriete band niet aan
het werk kunnen zien op een festival,
… de laatste loodjes wegen enorm
zwaar. Toch moeten we positief vooruit
blijven kijken en ons optrekken aan
hetgeen we uit deze periode kunnen
leren. Koester elkaar, koester de kleine
dingen in het leven, zoals dat drankje
of een gezelschapspel met de familie
of wat leuke muziek. Behandel elkaar
met respect. Daarmee kom je nog
altijd het verst.
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Beste inwoners,
We zijn terug van weg geweest met een
huis-aan-huisblad, gevuld met positieve boodschappen en belangrijke info.
Vooralsnog beperkt Covid-19 onze
vrijheid, maar beterschap is in zicht.
De lente is begonnen en niets belet ons
om de komende dagen, met in achtneming van de geldende maatregelen,
de natuur in te trekken. De pandemie
heeft onze ogen ge- of heropend voor
de schoonheid van bossen, heidegebieden en landschappen die we wandelend of fietsend doorkruisten.

6 vuilniszakken op 8 kilometer
We zijn welkom in die natuur en dat
vraagt dat we ons ook als respectvolle
gasten gedragen. Helaas is dit niet

altijd het geval, zoals we allemaal wel
vaker moeten vaststellen. Ik heb het
zelf ook mogen ondervinden. Als je
op een traject van acht kilometer zes
vuilniszakken met allerhande rommel
bijeen raapt, moet je wel besluiten dat
we lang niet allemaal fatsoenlijke medegebruikers zijn. Het kost nochtans
geen moeite om afval mee naar huis te
nemen waar het, zoals het hoort, in de
afvalbak kan.
N-VA Diepenbeek wil haar steentje
bijdragen en organiseerde al twee
opruimdagen, met
succes.
Liesbeth
Steegmans,
voorzitter

Zeg alle dagen tegen iemand: “Ik zie
u graag”.
Zeg alle dagen tegen iemand “Ik hou
van u”.
Zeg alle dagen tegen iemand “Ik ben
fier op u”.
Zeg alle dagen tegen elkaar “Dat heb
je goed gedaan”.
Hou allemaal nog even vol en draag
zorg voor elkaar. Wij hebben al
bewezen dat we dit kunnen! Bedankt
Diepenbekenaren voor de gedane
inspanningen.
Ich zen hiel fier op oech!
Uw burgemeester,
Rik Kriekels

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 31 maart.

Op de Dag van het geluk
deelden enkele van onze
bestuursleden coronaproof gelukskoekjes uit
aan de sportievelingen
aan het Demerstrand.
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Drukke tijden in ons woonzorgcentrum
Zoals u wellicht weet, kregen de bewoners en de zorgverleners van ons WZC de Visserij hun vaccinaties tegen Covid-19 al toegediend.
Wat de bezoekregeling betreft, werden er reeds enkele kleine versoepelingen toegestaan. Zo kunnen bijvoorbeeld de kleinkinderen
hun grootouders buiten een bezoekje brengen. Toch moeten we alert blijven. Dat hebben ons de voorbije weken geleerd.
Ook de activiteiten aan onze nieuwbouw in de
Visserijstraat gingen van start, iets waar zowel Rik
Kriekels, Marijke Peumans als huidig schepen Jan
Bynens hard voor aan de kar getrokken hebben.
Schepen van Welzijn Jan Bynens: “Op 1 maart opende
ons nieuw dagzorgcentrum. In deze nieuwe gebouwen kunnen we dagactiviteiten organiseren voor een
tiental mensen die lichte verzorging nodig hebben.
De naam die de Diepenbekenaren kozen voor dit
gloednieuw centrum is ‘Het Kastiel’”.

Nieuwe serviceflats Caetshof
Ook kijken we uit naar de ingebruikname van de
nieuwe serviceflats. Deze zouden eind april afgewerkt
moeten zijn zodat we op 1 mei weer in feeststemming
zijn. Het gaat hier om 20 flats die zowel door een
koppel als door alleenstaanden kunnen bewoond
worden. Het zijn flats die voorzien zijn van alles wat
nodig is om een optimale kwaliteit te bieden aan
Diepenbeekse senioren, tegen een betaalbare prijs.
Deze assistentiewoningen kregen de naam ‘Caetshof’.

N-VA nam steeds voortouw
Jullie horen het. We zitten absoluut niet stil. N-VA Diepenbeek

Jan Bynens,
N-VA-schepen
van Welzijn
heeft met Rik Kriekels als voormalig OCMW-voorzitter en
Marijke Peumans en Jan Bynens als schepenen van Welzijn
steeds het voortouw genomen in de uitbouw van een degelijke
infrastructuur voor de hulpbehoevenden in Diepenbeek. We
zijn dan ook enorm trots om u deze resultaten voor te leggen.

In memoriam Louis Roux
De voorbije maand was er helaas ook heel droevig nieuws. Onze N-VA-familie verloor met Louis Roux een vriend en
partijgenoot van het eerste uur. Als een van de oprichters van onze afdeling in Diepenbeek zorgde hij in 2012 eigenhandig
voor onze eigen N-VA-lijst en legde hij zo de basis voor de sjerp in 2018. Ook achter de schermen was hij zeer bedrijvig als
secretaris, penningmeester en voormalig redacteur van dit blad. We zijn Louis altijd dankbaar geweest voor zijn jarenlange inzet voor N-VA Diepenbeek.
Ook burgemeester Rik Kriekels wil hem nog
eens graag persoonlijk bedanken:
“Hey kamerowed Louis. Zonner oeg wes do in
Diepenbeek gein N-VA-lijst in 2012 en dan wes ter
oog ginne N-VA burgemeester in 2018. Ieg ben oeg
do hiel dankbaar veur. Me politiek is gelökkig ni al
in’t leeve. Boe ieg nog het meeste content van ben is
da ieg oeg hiel goed heub leere kenne en da ve goei
kamerowede gejonne zen. Ve moste mer kieke no
éjen en ve wiste wa ve goenke dun. Bedankt Louis
veur alles. Ieg gon oeg miesse want ieg heub veul
van oeg geleerd. Wei gezeid ve gon zeker lengs bij
Annelies en loate heur ni inne stiek.”

diepenbeek@n-va.be
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Jordy Boons:
“Via het Vlaams Burgerprofiel is elke dienst één muisklik verwijderd”
Tijdens de coronacrisis gebeurde meer en meer digitaal. Kledij, boodschappen uit de winkel en zelfs restaurantmaaltijden
kunnen tegenwoordig online besteld worden. Ook de (lokale) besturen moeten hierin meegaan. Maar dan moet het wel toegankelijk zijn. Nu is het vaak zo dat je voor bepaalde attesten of documenten meerdere logins moet aanmaken of naar verschillende
websites moet surfen (Vlaams, federaal, gemeente). Zou het niet handiger zijn als dit allemaal samengebracht wordt tot één
overzichtelijk profiel waarbij alles meteen raadpleegbaar is?
Gemeenteraadslid Jordy Boons: “Uiteraard! Vlaams Minister van Digitalisering Jan Jambon maakt zich sterk dat alle gemeentebesturen tegen eind 2022 gebruik kunnen maken van het Vlaams Burgerprofiel. Via een link op de website
van de gemeente kunnen de inwoners dan allerlei documenten opvragen gaande van bijvoorbeeld Vlaamse
subsidies of tegemoetkomingen, federale pensioenuitkeringen tot een uittreksel uit het strafregister. Het is als
het ware een digitaal kruispunt van verschillende diensten. Betekent dit dat de fysieke dienstverlening
verdwijnt? Nee, de Diepenbekenaar moet nog steeds terecht kunnen bij de gemeentelijke
diensten, maar we mogen de kansen van de digitalisering ook niet naast ons neerleggen.” Jordy Boons,
N-VA-gemeenteraadslid

Trouwen in openlucht in Diepenbeek?
Corona heeft de manier waarop we samenkomen grondig door elkaar gehaald.
Vele bijeenkomsten gingen door in de
buitenlucht. Eigenlijk moeten we toegeven
dat het genieten van de kleine dingen in
de buitenlucht zoveel leuker is! Hopelijk
zullen er na corona nog steeds familiebijenkomsten of uitjes met vrienden in
de buitenlucht georganiseerd worden. En
waarom zouden we voor het huwelijk een
uitzondering maken? Diepenbeek heeft

fantastische plekken, die zeer geschikt
kunnen zijn voor een perfecte huwelijksdag! En waarom niet eens denken aan een
natuurbegraafplaats.
Bestuurslid Katrien Verrees: “N-VA
Diepenbeek is zeker voorstander van het
mogelijk maken van burgerlijke huwelijken in openlucht. Daarom wil het in die
zin een voorstel ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad om het burgerlijk

huwelijk ook in openlucht toe te laten. We
willen koppels de kans geven om van het
burgerlijk huwelijk een unieke en persoonlijke gelegenheid te maken!”

Katrien Verrees,
N-VA-bestuurslid

Word lid van de N-VA
Bent u een trotste Vlaming die fier is op de Vlaamse tradities?
Gelooft u dat elk verhaal zowel een rechten- als een plichtenzijde
kent? Vindt u dat we moeten blijven investeren in goed en
degelijk onderwijs? Blijft u liever niet aan de zijlijn staan, maar
houdt u van engagement?
Dan is een lidkaart van de N-VA zeker iets voor jou. Bovendien
hecht onze lokale afdeling in Diepenbeek veel aandacht aan
haar leden en apprecieert ze de steun enorm. Zo verrassen we
jaarlijks onze mannelijke en vrouwelijke leden met een leuke
attentie op Vader- en Moederdag, bent u alvast uitgenodigd op
de eerstvolgende topreceptie van N-VA Diepenbeek, ontvangt u
van ons een leuke verjaardagskaart én, misschien wel het
belangrijkste, kan u steeds bij ons terecht om kleine en grote
problemen bij ons aan te kaarten of voor gewoon een toffe
babbel.
Tot binnenkort?

Spreekt dit verhaal u aan? Neem dan zeker contact op met
een van onze bestuursleden of stuur gerust een PM via onze
facebookpagina of mail ons op diepenbeek@n-va.be.

www.n-va.be/diepenbeek
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels,
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie.
Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groepsimmuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmettelijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren.
Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ontzettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen
Vlamingen.
Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken.

Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de
6,5 miljoen andere Vlamingen”
Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven.
Daar snakken we met z’n allen naar.”
Rik Kriekels, burgemeester

