
De voorbije weken en maanden doken heel wat berichten in de pers op over 
gemeenten en steden die toenadering zoeken met het oog op een mogelijke fusie 
en/of verregaande samenwerking. Door de krachten te bundelen heb je per slot 
van rekening meer fi nanciële middelen om de gemeente verder te doen groeien 
én klinkt je stem luider om belangrijke investeringen naar je gemeente te trek-
ken. Maar hoe zit dat in Diepenbeek? 

Burgemeester Rik Kriekels verduide-
lijkt: “Momenteel telt Diepenbeek ruim 
19.000 inwoners. Een mooi aantal, 
maar de vraag blijft of dit op lange 
termijn houdbaar blijft. Hoe gaan we 
er voor blijven zorgen dat we de juiste 
talenten aantrekken om Diepenbeek 
verder te laten groeien? En hoe ga je de 
financiële middelen van hogere hand 
naar Diepenbeek laten stromen als je 
omgeven wordt door grootsteden als 
Hasselt, Genk en binnenkort Groot-
-Bilzen? Ik zeg niet dat we moeten 
fusioneren om te fusioneren. Maar 
we hebben wel de plicht om de moge-
lijkheden te onderzoeken. Als het niet 
gunstig is voor Diepenbeek, dan weten 
we dat tenminste. Maar dan hebben 
we op zijn minst gekeken wat dit voor 
onze gemeente betekent. Een fusie 
zomaar in de vuilbak gooien zonder de 

voor- en de nadelen onder de loep te 
nemen, vind ik niet verstandig!”.

Het onderzoeken waard
“Neem hierbij nog eens de financiële 
ruggensteun die de Vlaamse overheid 
naargelang het nieuwe inwonersaantal 
na de fusie biedt en je hebt meteen een 
extra reden om dit deftig te onder-
zoeken. Ik wil niet aan de volgende 
generaties uitleggen dat we zo een 
hoog bedrag zonder meer hebben laten 
schieten omdat we de gevolgen van een 
fusie niet of onvoldoende onderzocht 
hebben. Natuurlijk draait niet alles om 
het financiële. De eigenheid en charme 
die Diepenbeek net zo mooi maakt, 
mag absoluut niet verloren gaan. Ook 
dit moet uiteraard een belangrijk 
onderdeel van de studie vormen!”, vult 
raadslid Jordy Boons aan.

To fusie or not 
to fusie?

Da kan ni

‘Da kan ni’ zijn de legendarische 
woorden van Mieke Gorissen na 
haar topprestatie in Tokio. Ze 
liet de wereld zelfs weten wat 
een klotspens is en dat er een 
Ganzenstraat is. Zo plaatste ze 
ons mooie Diepenbeek op de we-
reldkaart. Van harte dank Mieke. 
Je hebt bewezen dat je met veel 
training, volharding en omringd 
met de juiste mensen een doel 
kunt bereiken. 

Dat is ook hetgeen we als 
gemeentebestuur doen. We zijn 
deze legislatuur en alle vorige 
begonnen met als doel: zorgen 
voor onze Diepenbekenaren. Wij 
doen als politici dagdagelijks ons 
uiterste best. Wij zijn als ge-
meenteraad goed omringd door 
honderden medewerkers waarop 
we steeds kunnen rekenen. Voeg 
daar de vele Diepenbekenaren aan 
toe die dagelijks bijdragen aan een 
mooie warme gemeente. Da kan 
ni? Natuurlijk kan da! Samen zijn 
we goed op weg naar ons doel: 
19.000 blije Diepenbekenaren.
Fier jullie burgemeester te mogen 
zijn. 

Rik Kriekels 
Uw burgemeester

Brunch N-VA Diepenbeek
11 november, zaal De Plak
Koud buffet: 9.30 uur – Warm buffet: 10.30 uur – Taart: 12 uur
Volwassenen: 18 euro – kinderen tot 12 jaar: 10 euro
Inschrijven via nancy.kwanten@n-va.be of via onze bestuursleden.

Diepenbeek
diepenbeek@n-va.be N-VA Diepenbeekwww.n-va.be/diepenbeek
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#Wewerkenverder
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 en leefbaarder Diepenbeek.

Samenwerken over partijgrenzen heen
Rik Kriekels, burgemeester: “In de aanloop naar de verkiezingen gaf ik aan ‘oppositie’ een lelijk woord 
te vinden. En dat vind ik nog steeds. Zij moet natuurlijk haar rol spelen, maar eigenlijk zitten we in de 
gemeenteraad alle 25 om dezelfde reden: nadenken over wat goed is voor de Diepenbekenaar. Meningen 
kunnen en moeten soms verschillen en stevige debatten met het nodige respect moeten zeker kunnen. 
Maar uiteindelijk moeten we tot een constructieve oplossing komen. De voorbije gemeenteraden is dat 
alvast goed gelukt. Ik hoop dat we deze lijn kunnen doortrekken.”

Rik Kriekels, burgemeester

Groene stroom voor 3.400 gezinnen
Sarah Leuraers: “Je kan er haast niet naast kijken. In ons dorp zie 
je meer en meer windmolens opduiken. En ik vind dat een goede 
zaak. Wisten jullie bijvoorbeeld dat één windmolen stroom voorziet 
voor zo’n 3.400 gezinnen en dat je jaarlijks ongeveer 5.500 ton CO² 
minder uitstoot? Uiteraard gebeuren dergelijke investeringen best 
in harmonie met de omgeving en mag het geen kakafonie worden. 
Toch ben ik blij dat we ook in onze gemeente ons steentje bijdragen 
aan het klimaat”. 

Goed nieuws voor onze jongeren 
Liesbeth Steegmans: “Ook kinderen en jongeren hebben het moei-
lijk gehad tijdens corona. Geen sport, geen hobby’s, geen vrienden 
zien. Daarom geeft het gemeentebestuur aan jongeren die hun 
lidmaatschap verlengen of lid worden van een erkende Diepen-
beekse vereniging een Diepenbeekbon ter waarde van 20 euro. Zo 
motiveren we onze jongeren om zich (opnieuw) aan te sluiten bij 
een vereniging, wat goed is voor hun mentale 
welzijn. Verenigingen kunnen opnieuw op-
bloeien. Ook de lokale Diepenbeekse hande-
laars zullen hun graantje kunnen meepikken 
door dit initiatief.” 

Het verleden is de toekomst
Jordy Boons: “Diepenbeek heeft heel wat prachtige gebouwen 
met een roemrijke geschiedenis, zoals onze fraaie Sint-Servaas-
kerk naast het gemeentehuis. Wisten jullie dat deze al van 1777 
dateert en sinds 2001 volledig erkend is als beschermd monu-
ment?” Het spreekt voor zich dat we ons erfgoed te allen tijde in 
ere moeten houden zodat ook de volgende generaties hiervan 
kunnen genieten. In dit kader kende de Vlaamse Regering 
onze gemeente een premie toe van maar liefst 362.306,56 euro 
voor de restauratie van de glas-in-loodramen van de Sint-Ser-
vaaskerk. Investeren in erfgoed kan ik 
als historicus en trotse Diepenbekenaar 
alleen maar toejuichen!”

Diepenbeek herleeft
Nancy Kwanten: “In ons vorig blad stelde Liesbeth het project van de groene stapstenen aan jullie voor. Sommigen hebben het 
misschien al gemerkt, maar aan ons seniorenhuis ’t Fonteintje werd de voorbije weken hard gewerkt. Ook dit 
kadert in de groene stapstenen. De fontein zal in zijn oude glorie hersteld worden en de omgeving rondom 
het seniorenhuis gaat een mooie oase van groen en rust worden. Zo houden we een typisch stukje Diepenbeek 
in leven. Ik kijk er samen met jullie naar uit om het water terug te zien spetteren als je de Kogelstraat 
komt uitgereden. Dankzij deze herinrichting van de site ’t Fonteintje voorziet het 
gemeentebestuur opnieuw een plek waar het aangenaam vertoeven wordt!”

Jordy Boons,  
gemeenteraadslid

Nancy Kwanten, 
gemeenteraadslid

Opsteker bij start nieuwe schooljaar
Jan Bynens: “De start van het nieuwe schooljaar ligt al een 
tijdje achter ons. Toch mochten we in Diepenbeek aan de voor-
avond van 1 september goed nieuws vanuit Brussel ontvangen. 
Vlaams Minister Ben Weyts investeert immers maar liefst 
187.671 euro in verbouwingswerken aan het bestaand gebouw. 
Opnieuw zeer positief dat onze Vlaamse ministers Diepenbeek 
weten liggen als het om subsidies gaat. Het 
is daarenboven ook een opsteker voor de 
mensen van het Sint-Gerardus die dag in 
dag uit schitterend werd 
leveren!”

Sarah Leuraers, 
gemeenteraadslid

Liesbeth Steegmans, 
gemeenteraadslid

Jan Bynens,  
schepen

diepenbeek@n-va.be
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11 juli 2021: anders maar daarom niet minder gezellig
Door de gekende omstandigheden was er dit jaar op 
onze Vlaamse feestdag helaas geen plaats voor een 
heerlijke BBQ met optredens en plezier voor jong en 
oud. Toch wilde N-VA Diepenbeek deze feestdag niet 
zonder slag of stoot laten passeren. 

Voorzitter Liesbeth Steegmans: “Om de Diepenbeek-
se horeca een hart onder de riem te steken, beslisten 
we om een “Diepenbeek Tour” te organiseren. Het 
was misschien niet de 11 juli zoals wij ze gewoon zijn, 
maar desalniettemin stond opnieuw gezelligheid cen-
traal. Bedankt voor de fijne ontvangst en de boeiende 
gesprekken! Psst, volgend jaar gaan we opnieuw voor 
een bbq hoor.”

Nazomeren met Jan Bynens
We bedanken iedereen die zich liet vaccineren. Het is immers dankzij onze hoge vaccinatiegraad in Diepenbeek 
dat we stilaan eindelijk opnieuw het ‘normale’ leven kunnen oppikken. Die heropleving is belangrijk omdat we 
het eff ect van de Covid-19-pandemie op ons mentale welzijn allerminst mogen onderschatten. 

Gezellige namiddag
Eerder kon u lezen hoe het gemeentebestuur de jongeren een extra duwtje in de rug wil geven. Maar ook de oudere 
generaties mogen zeker niet over het hoofd gezien worden. Daarom kregen alle 75-plussers een persoonlijke uitnodi-
ging van onze dienst vrije tijd voor een gezellig namiddagje babbelen met een tas koffie en een stuk taart. Als klap op 
de vuurpijl werd hen ook nog een optreden van de Royerheykes aangeboden. 

Dat is Diepenbeek
Gilberte, Guido en onze eigenste Jan Bynens schitterden in hun rol en gaven zo 450 mensen een geweldige namiddag. 
Ook burgemeester Rik Kriekels kwam na de vele positieve reacties een kijkje nemen en genoot zichtbaar. Na de voor-
stelling bedankte hij uitvoerig de acteurs voor de glimlach die ze in de zaal teweegbrachten. Ook dat is Diepenbeek!

www.n-va.be/diepenbeek
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20 JAAR
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Werken 
aantrekkelijker maken 

door de belastingen op 

arbeid te verlagen: onder 

minister van Financiën Johan 

Van Overtveldt daalt de 

totale belastingdruk met 

10 miljard euro.

In 2013 keurt het 

Vlaams Parlement 

het Inburgeringsdecreet

van Geert Bourgeois goed. 

Van nieuwkomers wordt 

verwacht dat ze inburgeren 

en Nederlands leren.

arbeid te verlagen

minister van Financiën Johan Met Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken als federale ministers maakt het land de omslag naar een echte veiligheidscultuur.Terrorisme, mensensmokkel en cybercriminaliteit worden veel steviger aangepakt.

Als minister van 
Binnenlands Bestuur 

legt Liesbeth Homans in 
2016 de contouren vast van 

een stevige afslanking van de 
provincies en de efficiënte 
hervorming van gemeente 

en OCMW.
In 2019 voert minister 

van Dierenwelzijn 
Ben Weyts het verbod op

onverdoofd slachten in. Als 
minister van Onderwijs stelt hij 
kennisoverdracht, leerkrachten 

en kwetsbare kinderen 
centraal.

Terrorisme, mensensmokkel en 

Matthias 
Diependaele voert 

als minister van Wonen 
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft 
in het buitenland, heeft geen 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

Sinds Zuhal Demir 
minister werd in 2019, 
zijn er in Vlaanderen al 

meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen geplant. De N-VA 
is de enige echte groene 

partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA. 

Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30

centraal.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en 

Surf naar 
Mail naar 
Bel naar 

“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze 
realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig
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