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Beste inwoner
Ik neem jullie graag even terug mee naar 25 januari 2019. Op die dag
sprak ik de N-VA-leden en sympathisanten voor het eerst uitgebreid
toe op onze drukbezochte nieuwjaarsreceptie. Vanaf dat moment wilde
ik samen met mijn collega’s de koers voor Diepenbeek bepalen met
positivisme en keihard werken. 19.000 fiere en tevreden inwoners, dat
was de doelstelling van bij de start.
Stand van zaken
Intussen zijn we bijna twee jaar verder en kan ik met de hand op het
hart zeggen dat het goed gaat met onze gemeente. Het bestuur
investeerde in sport, cultuur, veiliger verkeer, welzijn en bekeek ook
hoe we de mooie groene parels van Diepenbeek extra in de verf
konden zetten of waar nodig konden opwaarderen.
Jammer genoeg kregen we ook te maken met een ongeziene
gezondheidscrisis. In zo’n periode zijn moeilijke beslissingen
onvermijdelijk. Toch toont deze situatie nog maar eens aan wat voor
een mooie en warme gemeente Diepenbeek is. Zoals ik eerder al
aangaf: “Ieg ben hiel, hiel fier op oeg allemol.”

N-VA Diepenbeek

En hoe gaat het met u?
Het grote tevredenheidsonderzoek van Het Belang van Limburg van
een tijdje geleden toonde alvast hoopgevende signalen. Verder in dit
huis-aan-huisblad zetten we graag enkele cijfers uit die enquête op
een rijtje. Als burgemeester kan ik uiteraard alleen maar trots zijn en
vaststellen dat we de ingeslagen weg moeten volgen. Dat zal alleen
maar lukken met de nodige dosis optimisme. Vertragingsmaneuvers
en politiek gehakketak brengen ons helemaal nergens. Is daarmee het
werk af? Absoluut niet. Ik zal pas rusten als onze gemeente overal
10 op 10 scoort. Daarom blijven we goed luisteren naar jullie.
Intussen werken we met veel plezier verder aan een mooier en
bruisend Diepenbeek!
Rik Kriekels
N-VA-burgemeester
Diepenbeek

AFHAALONTBIJT
N-VA Diepenbeek

11 november

vanaf 7.30 uur

• Basisprijs: 12 euro per persoon
• Luxe ontbijt (+ fles cava): 17 euro per persoon
• Afhalen: kantoor RKnP – Nieuwstraat 98, 3590 Diepenbeek
• Ook thuislevering is mogelijk
* we doen al het mogelijke om de afhaling vlot en coronaproof te laten verlopen.

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 19 oktober.

Bestellen kan telefonisch op weekdagen na 18 uur op 0472 72 17 71,
door een mail te sturen naar liesbeth.steegmans@n-va.be of door
de inschrijfstrook van onze flyer aan een bestuurslid naar keuze te
overhandigen. Je bestelling is definitief na overschrijving op
BE97 7510 0411 3749.
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Leen speelgoed uit in de spelotheek
Een spel-o-wat? De spelotheek is een soort bibliotheek, maar dan met
speelgoed in plaats van boeken, muziek of films. Er is een heel gevarieerd
aanbod van loopfietsjes voor de kleinsten tot skateboards voor de grootsten.
Het Huis van het Kind of schoolpoortmedewerker brengt je op de hoogte.
De spelotheek richt zich op kwetsbare gezinnen die gebruik maken van het
OCMW en is op dit moment dus nog niet toegankelijk voor het brede publiek.
Er is geen kost verbonden aan het uitlenen van het speelgoed, maar bij verlies of
schade zal er wel een bedrag aangerekend worden.

Binnenkort nieuwe locatie
Momenteel bevindt de spelotheek zich in ons Sociaal Huis. “Een ideale locatie
is dat echter niet. Omwille van plaatsgebrek kunnen we nog geen speelgoed
van dorpsgenoten aanvaarden. Het is de bedoeling om dat in de toekomst wel
te doen. De N-VA pleit daarom voor een geschiktere ruimte in de nieuwbouw
van het Sociaal Huis. Binnenkort zullen de werken tegenover het gemeentehuis
daarvoor aanvangen”, vertelt schepen van Sociale Zaken Jan Bynens.

Sporten voor iedereen!

Een groene gemeente

Bestuurslid Simonne Steegmans zet zich al jaren in voor
het sportgebeuren in onze gemeente. Als er iemand het
Demerstrand door en door kent, is zij het wel. Intussen
kan ze terugblikken op een mooie carrière van 65 jaar
in het judo. Dat leverde uiteraard al een pak mooie
momenten op.

Kennen jullie de groene stapstenen al? Met dat project
wil het gemeentebestuur de bestaande groene plekken
met elkaar verbinden door ze beter tot hun recht te
laten komen. Er worden ook nieuwe groene toetsen
toegevoegd aan bestaande Diepenbeekse troeven.

Helaas werden die mooie momenten soms ook afgewisseld
met minder leuke ervaringen: “Een tijdje geleden liet een
jonge, getalenteerde judoka me weten dat hij er volgende
training niet kon bij zijn. Door een te drukke agenda of
andere reden, dacht ik aanvankelijk. Maar toen hij
vertelde dat zijn ouders niet genoeg centjes hadden voor
de trainingen, brak mijn hart echt in stukken.”
“Het is mede door zo’n momenten dat ik besliste om mij te
engageren bij N-VA Diepenbeek. Dat soort situaties
moeten er gewoon uit”, vertelt Simonne. “Ik wil zowel
binnen de sportraad als in onze eigen werkgroep het
beste van mezelf geven om op zoek te gaan naar
oplossingen voor allerlei soorten problematieken.”

Simonne Steegmans
Bestuurslid

diepenbeek@n-va.be

Het Marktplein werd recent opgefrist met enkele mooie
bomen en de fontein aan het seniorenhuis in de Stationsstraat werd in zijn oude glorie hersteld. Ook het vaak
vergeten Schoverikplein langs de drukke Dorpsstraat
kreeg onlangs een opfrisbeurt waardoor het eindelijk de
uitstraling krijgt die ze verdient.
“Het zijn zulke kleine ingrepen die de leefbaarheid in
het centrum ten goede komen en die, zoals Rik op onze
voorpagina al aangaf, de Diepenbekenaren fier maakt op
hun gemeente. Via het vergroende Marktplein, de prachtige kiosk, het vernieuwde Schoverikplein en onze mooie
fontein kom je zo terecht op het Demerstrand, nog een
andere troef waar we trots op mogen zijn. Diepenbeek
fleurt letterlijk en figuurlijk op. Dat kunnen we alleen
maar toejuichen”, aldus raadslid Jordy Boons.

Jordy Boons
Gemeenteraadslid
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Diepenbekenaren tevreden over gemeentelijk beleid
Het Belang Van Limburg presenteerde onlangs een aantal cijfers over haar afgenomen tevredenheidsenquête. We geven u graag
de belangrijkste resultaten mee.
Hoe meeste contact met
gemeente?
1. Gemeentelijk infoblad (62,28%)
2. Loket (54,40%)
3. Website (41,26%)

Hoe graag woont u in
onze gemeente?
Diepenbeek: 8,35/10
Limburg: 7,95/10
Diepenbeek geel
Limburg: grijs

Hoe tevreden bent u
over uw gemeente?
Diepenbeek: 7,41/10
Limburg: 7,06/10

In welke mate voldeed
de dienstverlening aan
uw verwachtingen?
Diepenbeek 7,77/10
Limburg 7,42/10

Op welke thema’s moet
het beleid inzetten?
1. Fietsveiligheid (50,78%)
2. Natuurbehoud (38,75%)

Nieuw Limburgs mobiliteitsplan
In september is het ‘openbaar vervoerplan 2021’ goedgekeurd. Het mobiliteitsplan moet ons huidige openbaar vervoer
beter afstemmen op de noden van de gebruikers.
Het voorgestelde netwerk in Limburg bestaat vooral uit grote verbindende assen die een ster vormen
naar het centrum van de provincie. “Diepenbeek bevindt zich op een aantal van die belangrijke assen,
zoals de lijnen 20a, 36 en 45”, zegt provincieraadslid Anne-Lies Bynens.
Daarnaast zullen sommige lijnen vaker rijden zodat ze beter op elkaar
aansluiten. In Diepenbeek zal er op zondagavond zelfs een nagelnieuwe
campusbus rijden. “Die bus zal ervoor zorgen dat de studenten veilig op hun kot
geraken en zo de bestaande lijnen minder overbevolken.”
Anne-Lies Bynens
Provincieraadslid

Marijke Peumans in Congo
De Diepenbeekse organisatie Orper vzw zet zich in voor opvang,
voedzame maaltijden, structuur en begeleiding van straatkinderen in
Kinshasa. In dat kader vertrokken ons bestuurslid Marijke Peumans en
Ingrid, de vrouw van burgemeester Rik Kriekels, onlangs naar Congo.
Met een mobiel team trokken Marijke en Ingrid er de straat op om kinderen te verzorgen of voor te lichten. Aan boord hadden ze heel wat kledij,
medicatie, stiften enzovoort mee voor de lokale kinderen, leraars en paters.
“Ik ben enorm blij dat we zo’n mooie organisaties in Diepenbeek hebben”,
vertelt burgemeester Rik Kriekels. Dat Marijke en mijn vrouw zich hiervoor willen inzetten maakt mij nog extra fier. Onderwijs blijft nu eenmaal
heel erg belangrijk. Waar ook ter wereld.”
Als de coronasituatie het toelaat, vertrekt Marijke in februari opnieuw
naar Congo.

De Diepenbeekse vzw focust zich voornamelijk op
opvoeding en onderwijs in de Congolese opvangcentra.

www.n-va.be/diepenbeek

Samen maken we Limburg groener
Hebt u een
goed idee en wilt
u mee de handen u
it
de mouwen steken
?
Mail dan naar
meerbos@vlaander
en.be

4.000 hectare extra bos tegen 2024, dat is de ambitie van Zuhal Demir en de Vlaamse
Regering. Ze slaan daarvoor de handen in elkaar met een ongeziene Bosalliantie van natuurverenigingen, bosgroepen, regionale landschappen, lokale besturen en jeugdverenigingen.
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miljoen
euro budget

4.000 ha 20.000 ha
effectief extra bos
tegen 2024

extra natuur
onder natuurbeheer

In de provincie Limburg ...
• erkent Zuhal 220 hectare extra natuurreservaten en maakte ze 427 hectare
natuurreservaat toegankelijker,
• redden we De Groene Delle, een gebied met veel biodiversiteit en een rolmodel voor de strijd
tegen droogte,
• krijgt het Noord-Limburgse Bosland 110.000 euro financiële steun om zich te versterken,
• wordt het Nationaal Park Hoge Kempen twee keer zo groot en komen er drie nieuwe poorten
bij, waaronder ‘t Eilandje in Neeroeteren en Thorpark in Genk.

“ De relatie tussen Vlaanderen en de natuur was de voorbije

jaren geen goed huwelijk. Daar brengen wij verandering in.”
Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving

