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Ieg ben ne fiere
Diepenbekeneër
Elke burgemeester zal zeggen dat
zijn stad of dorp de mooiste is.
En waarschijnlijk hebben ze ook
allemaal gelijk. Elke stad of dorp
heeft immers zijn troeven. Maar
als ik zie hoe Diepenbeek al die
jaren gegroeid is en welke mooie
toekomst onze gemeente nog te
wachten staat, dan ben ieg ne
fiere Diepenbekeneër.
Ik woon graag in Diepenbeek.
Ik kom er tot rust langs de vele
mooie plekjes die onze gemeente
telt. Ook als ik zin heb in een
avondje cultuur, sport of eender
welke ontspanning, ik vind het in
onze gemeente. Diepenbeek is
mijn thuis en doveur ben ieg ne
fiere Diepenbekeneër.
En ik denk dat ik niet alleen ben.
Want wat Diepenbeek het mooiste
maakt, zijn jullie. Het zit hem in
die vriendelijke goeiedag, in die
spontane babbel met de buurman,
kortom in de simpele dingen. En
als ik zie wat voor een veerkracht
en creativiteit we getoond hebben
in deze onwaarschijnlijk moeilijke
en zware jaren, dan ben ieg fier
dat ieg mieg ne Diepenbekeneër
moog noeme.
Rik Kriekels
Uw burgemeester

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 15 juni.

Ons nieuw Sociaal Huis
Het is al lang geweten dat de N-VA de minderbedeelden in onze maatschappij een
warm hart toedraagt. Sinds enkele maanden werken we aan een nieuw Sociaal
Huis, mede dankzij de inzet van onze mandatarissen in de gemeente- en OCMWraad. Alle sociale diensten worden ondergebracht op één locatie.
Het huis Schoofs wordt volledig heringericht en vernieuwd. We kozen voor
deze locatie omdat het centraal gelegen
is vlak bij ons gemeentehuis.
Al onze sociale diensten worden nu
gecentraliseerd in één gebouw. Dat is zowel voor onze Diepenbekenaar als voor
onze sociaal werkers een groot voordeel.

Welke diensten kan u er vinden?
Het Huis van het Kind, de buitenschoolse kinderopvang die zich nu bevindt in
het OCR en de preventiedienst zullen er
vanaf eind 2022 onderdak vinden. Ook
de schoolpoortwerker en de administratie van de sociale diensten in Diepenbeek zullen er een plaats toegewezen
krijgen.

Op de zolder van het gebouw komt
het archief, een grote eetruimte en een
vergaderzaal met terras. Op de gelijkvloerse verdieping komen er een vijftal
ontvangstruimtes en een balie.
Eenmaal we de nieuwe locatie in
gebruik nemen, zal het huidige
Sociaal Huis op de Grendelbaan
verkocht worden.
Jan Bijnens,
schepen van Welzijn
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#wewerkenverder
“Ik wil gaan voor 19 000 blije Diepenbekenaren”. Dat is en blijft de ambitie van onze burgemeester Rik Kriekels. Om deze
doelstelling te behalen moet er dag in dag uit keihard gewerkt worden en nagedacht over wat het beste is voor ons Diepenbeek. Onze raadsleden blikken graag voor u terug op enkele belangrijke verwezenlijkingen van het gemeentebestuur
tijdens de voorbije maanden.

LEEFBAAR EN VERKEERSVEILIGER CENTRUM
Rik Kriekels: “Je kon er niet naast kijken. De voorbije maanden werd er heel wat gewerkt aan de wegen
rondom onze spoorwegen. De bedoeling is dat je in de toekomst enkel via een tunnel (Stationstraat)
of brug (Waardestraat en Nieuwstraat) een spoorweg kan kruisen. Dankzij deze twee bruggen zal
het doorgaand en zwaar verkeer straks ook niet meer door ons centrum moeten. Dat zal de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Diepenbeek-centrum sterk verbeteren.”
Rik Kriekels, burgemeester

Nieuwe toog Zaal De Kei

Energiezuinig renoveren

Sarah Leuraers: “Onze gemeente telt tal van verenigingen die
stuk voor stuk fantastisch werk verrichten. Het blijft belangrijk dat we als gemeente blijven investeren in onze gemeentelijke infrastructuur. Daarom werd de oude toog in Zaal De
Kei vervangen nadat eerder onze technische dienst de keuken
en de toiletten een moderne opknapbeurt gaf. Zo is onze zaal
weer helemaal klaar om er binnenkort eetdagen, feesten of
andere leuke bijeenkomsten te
organiseren.”

Jan Bijnens: “Energiezuinig renoveren is een win-winsituatie.
Je energiefactuur daalt én het is goed voor het klimaat. Daarenboven voorziet Vlaams minister van Energie Zuhal Demir
ook een aantal financiële voordelen om de renovatiewerken uit
te voeren. Wist je bijvoorbeeld dat je tot 60 000 euro renteloos
kan lenen voor jouw renovatieproject? Ook wanneer je een huis
of appartement koopt en binnen de vijf jaar renoveert om de
EPC-waarde te verminderen, kom je in
aanmerking voor een premie tot
5 000 euro.

Sarah Leuraers,
gemeenteraadslid

Jan Bynens,
schepen

Groene stapstenen

Groene campus

Liesbeth Steegmans: “Onze gemeente heeft heel wat prachtige groene troeven, ook in het centrum. Via het project van
de groene stapstenen hebben we verschillende open ruimten
(Schoverikplein, Marktplein, Servaasplein, ’t Fonteintje) in
ons centrum aangepakt met oog voor vergroening en beleving. Wanneer je de verschillende prachtige pleinen verbindt,
krijg je een prachtige wandelroute door ons centrum. Ik kan
het alleen maar aanbevelen!”

Jordy Boons: “De Diepenbeekse campus moet, nog meer dan
nu al het geval is, het kruispunt worden tussen onderwijs,
onderzoek en economie. Daarnaast moet het ook een plek
worden waar studenten, academici, onderzoekers maar ook
Diepenbekenaren tot rust kunnen komen in een oase van
groen. Dat uiteraard in harmonie met de omgeving. Wij
hebben erop aangedrongen
dat de buurt nauw
betrokken wordt bij de verdere ontwikkeling van de regio.
De werken starten
in het voorjaar van Jordy Boons,
2023.”
gemeenteraadslid

Liesbeth Steegmans,
gemeenteraadslid

Nieuwe parking Nietelbroeken
Nancy Kwanten,
gemeenteraadslid

diepenbeek@n-va.be

Nancy Kwanten: “De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat we meer en meer onze
wandelschoenen aantrokken. Sommigen onder jullie zakten af naar onze prachtige
Nietelbroeken. Helaas zorgden geparkeerde auto’s in de smalle Kruisstraat vaak voor
onveilige situaties. Daarom legde onze technische dienst een parking aan voor een
twintigtal voertuigen op het kruispunt van de Nietelbroekstraat, Tichelrijstraat en de
Kruisstraat.”
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Fiere oprichtster Simonne Steegmans blikt terug op 60 jaar judo
In 1960 besloten N-VA-bestuurslid Simonne Steegmans, haar broer en haar vader om Thor Judoclub Diepenbeek op te richten.
De club telde toen veertien leden. Doorheen de jaren is de club almaar gegroeid en heeft het ook verschillende kampioenschappen
op zijn naam weten te schrijven. Naar aanleiding van het 60-jarig bestaan in 2020 werd daarom ook een boek uitgebracht met alle
prachtige herinneringen van de club. In al die jaren was er evenwel één constante: Simonne
die zich voor 200 procent inzet om de Diepenbeekse jongeren een leuke sportieve ontspanning te bezorgen.
Simonne Steegmans: “We mogen het belang van sport-, jeugd- en cultuurverenigingen zeker
niet onderschatten. Iedereen heeft het recht om zich te ontspannen. Zeker voor zij die het
minder goed hebben is een avondje judo vaak dé ideale uitlaatklep. Corona heeft dat meer dan
ooit bevestigd. De gemeente moet daarom een belangrijke gesprekspartner blijven.”
Simonne Steegmans, N-VA-bestuurslid

Vanaf 1 januari 2022 slechts één afvalophaling voor alle
soorten afval
Diepenbeek stapt in het nieuwe project “Optimo” van Limburg.net.

Wat betekent dit nu voor de
Diepenbekenaar?

Gert Boelen,
bestuurslid

In plaats van aparte afhaalrondes voor huisvuil,
GFT, en P(+)MD, komt er vanaf 1 januari 2022
een tweewekelijkse ophaling voor alle kleuren van
afvalzakken. “Dat betekent dus geen aparte dag
voor elk type afval zoals dat nu het geval was. Op
die manier moet er tweewekelijks maar één vuilkar uitrijden, wat beter is voor het milieu”, aldus
N-VA-bestuurslid Gert Boelen.

Katrien Verrees nieuwe
ondervoorzitter
Katrien Verrees nam begin juni de fakkel over
van Anne-Lies Bynens, die besliste om het wat
kalmer aan te doen en de partij meer vanuit de
achtergrond te steunen. Wisten jullie dat N-VA
Diepenbeek in het voorjaar van 2022 nieuwe
bestuursverkiezingen organiseert? We zijn steeds
op zoek naar enthousiaste bestuursleden met
het hart op de juiste plaats voor onze gemeente.
Geïnteresseerd? Neem dan zeker contact op met
onze huidige voorzitter Liesbeth Steegmans of
onze kersverse ondervoorzitter Katrien Verrees.

Er komen wel enkele gekleurde zakken bij, zoals
groen voor uiteraard groenafval, geel voor textielophaling en wit (transparant) voor organisch
keukenafval. Door het gebruik van kleuren kan de
Diepenbekenaar nog beter zijn afval sorteren.

Goedkopere basisinning
Door mee te gaan in het OPTIMO-systeem,
heeft N-VA Diepenbeek er voor gezorgd dat het
basisbedrag van de directe inning met 20 procent
verminderd wordt.

Vrijwilliger in de
kijker

We willen van de
gelegenheid gebrui
k
maken om Nico Lu
yck, partner van on
ze
fractieleider Nanc
y Kwanten, te beda
nk
en
voor zijn vele uren
hard werk voor on
ze
partij. Hij zorgt er
immers voor dat on
ze
borden steeds op
tijd en netjes gepl
aa
tst
worden. Zonder Ni
co, geen N-VA in he
t
straatbeeld. Beda
nkt!
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Al meer dan 1 miljoen nieuwe
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn
er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.
Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.

Al 30
nieuwe bossen
in Limburg.

Wilt u ook uw
boompje bijdragen?
Dat kan.
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u
kan helpen om Vlaanderen te
bebossen.

Dit huis-aan-huisblad is informatief
drukwerk en wordt niet beschouwd
als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen
uit tot bewegen,
verlagen stress en
maken mensen
gelukkiger.”
Zuhal Demir

