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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Beste inwoner

De vakantieperiode ligt alweer een 
tijdje achter ons. Wij hebben die 
periode van ontspanning en zalig 
genieten ingezet met een meer dan 
geslaagd Vlaams feest. Bedankt 
aan iedereen die met ons mee 
vierde! Noteer alvast 11 juli 2020 
in uw agenda. 

Op politiek vlak hebben we de 
afgelopen maanden niet stilgezeten. 
U leest over enkele realisaties en 
nieuwe ideeën meer in dit huis-
aan-huisblad. De meerderheids- 
partijen zijn druk bezig geweest 
om het beleidsplan voor de 
komende zes jaar op te stellen. In 
het volgende huis-aan-huisblad 
doen we alle plannen uit de doeken. 
De verdere ontwikkeling van het 
Demerstrand is de hoofdbrok en 
blikvanger van het geheel.  

Zit u iets dwars? Of heeft u vragen 
of opmerkingen over bepaalde 
onderwerpen? Heeft u een goed 
voorstel? Wilt u de N-VA-afdeling 
versterken? Laat het ons zeker 
weten! Spreek een van onze 
bestuursleden aan of mail naar 
diepenbeek@n-va.be. 

Liesbeth Steegmans
Afdelingsvoorzitter

N-VA wil nieuw politiekantoor in stationsomgeving (p. 3)N-VA-voorstel: fit-o-meter op Demerstrand (p. 2)

BRUNCH
Maandag 11 november  

Zaal De Plak  
Wat?
Koud buffet: 9.30 uur. Warm buffet: 10.30 uur
Taart: 12 uur

Prijs? 
Volwassene: 16 euro. Kind tot 12 jaar: 9 euro

Inschrijven?
Via nancy.kwanten@n-va.be of via een van 
onze bestuursleden

Diepenbeek krijgt ruim  
1,5 miljoen extra dankzij 
nieuwe Vlaamse Regering
Het Vlaamse regeerakkoord laat de Vlaamse steden en gemeenten 
niet in de kou staan. Diepenbeek krijgt van Vlaanderen 1 594 683 
euro extra voor het onderhoud en de verfraaiing van onze mooie 
open ruimte. Naast deze bijkomende financiering blijft ook het 
gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor onze steden 
en gemeenten, de komende jaren elk jaar met 3,5 procent groeien.

Diepenbeek wordt groener en mooier
Burgemeester Rik Kriekels: “Met het geld kunnen we onze 
gemeente groener en mooier maken. Diepenbeek krijgt 
nog mooiere plekjes waar het zalig vertoeven is en waar 
je tot rust kan komen. N-VA Diepenbeek is bijzonder blij 
met de steun vanuit de Vlaamse Regering.”

Rik Kriekels
Uw burgemeester
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Onze-Lieve-Vrouwstraat 
krijgt nieuwe fiets- en 
voetpaden
Niets zo leuk als een fietstochtje maken door het mooie  
Diepenbeekse groen. Natuurlijk moet dat wel op een veilige  
manier kunnen. Blijven investeren in verkeersveiligheid is  
dus de boodschap. Fractievoorzitter Nancy Kwanten:  
“Daarom maakt het gemeentebestuur geld vrij voor de aanleg 

van vrijliggende fiets- en 
voetpaden in de Onze- 
Lieve-Vrouwstraat. De  
ingreep verhoogt het 
comfort voor alle weg-
gebruikers. Ook voor 
de bewoners van de 
woon-zorgcentra Tandem 
en Sint-Gerardus worden  
verplaatsingen veel  
veiliger.”

FIFA-tornooi   
Diepenbeek groot succes 
Op vrijdag 30 augustus doopte Jong N-VA Diepenbeek het  
ontmoetingscentrum Rooierheide om tot een heuse gameroom.  
De N-VA-jongeren organiseerden er voor het eerst een FIFA- 
toernooi. Jongerenvoorzitter Jordy Boons blikt tevreden terug:  
“Politiek hoeft niet altijd serieus te zijn. Voor mij betekent politiek 
ook jongeren verenigen en samen een leuke avond beleven. Als je 
ziet dat zowel winnaars als verliezers zich volop amuseerden, kan ik 
alleen maar trots zijn op wat ons Jong N-VA-team organisatorisch 
heeft klaargespeeld.”

Kriebelt het om je te engageren of spreekt dit verhaal je aan? Word 
dan snel lid van Jong N-VA en stel je kandidaat tijdens de bestuurs-
verkiezingen van Jong N-VA Diepenbeek die dit najaar zullen plaats-
vinden. Mail voor meer informatie naar jordy.boons@jongnva.be.

Gemeente ondertekent  
intentieverklaring voor  
behoud Mombeekvallei 
Tijdens de Demerdag op 30 september 
ondertekende Diepenbeek de intentie-
verklaring ‘Herk- en Mombeekvallei’. 
Dankzij de intentieverklaring zet onze 
gemeente belangrijke stappen om de 
fraaie, groene Mombeekvallei ook in 
de toekomst te behouden. Op de De-
merdag leerden we alles over ‘meande-
ren’. Een meander is een lus in de loop 
van een natuurlijke waterloop (beek, 
rivier of zeestroming). Een opeenvol-
ging van meanders vormt een mean-
derende rivier. Dringende maatregelen 
dringen zich op om de valleisystemen 
verder uit te bouwen als natuurlijke 
klimaatbuffers tegen verdroging, over-
stroming en erosie. 

N-VA-voorstel 

Fit-o-meter op het  
Demerstrand
De verfraaiing en uitbouw van het Demerstrand 
stond in vrijwel alle verkiezingsprogramma’s 
bovenaan de agenda. Nu komt het erop aan om de 
daad bij het woord te voegen en het Demerstrand 
nog mooier en aantrekkelijker te maken.

De N-VA-werkgroep ‘Sport’ 
onder leiding van gemeen-
teraadslid Sarah Leuraers 
heeft alvast enkele leuke 
ideeën klaar: “Momenteel 
kan je rondom de vijver op 
het Demerstrand alleen 
lopen. Maar wat als je tijdens 
je ronde op de Finse piste 
ook nog andere spieren kan 
trainen? Met de fit-o-meter 
kan je bijvoorbeeld op acht 
verschillende toestellen én 
op verschillende niveaus 
fitnessen in de buitenlucht. 
Voor N-VA Diepenbeek is het 
plaatsen van een fit-o-meter 
zeker een meerwaarde voor 
het Demerstrand.” 

  Gemeenteraadslid Sarah 
Leuraers stelt voor om op 
het Demerstrand een 
fit-o-meter aan te leggen.   Fractievoorzitter Nancy 

Kwanten is blij met de  
intentieverklaring.
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Het Huis van het Kind opent zijn deuren
Huis van het Kind beantwoordt al uw vragen over opvoeding en opgroeien 
Op 25 augustus opende het ‘Huis van het Kind’ zijn deuren. Het Huis is een samen- 
werkingsverband tussen meer dan dertig partners en organisaties. Schepen van Welzijn 
Marijke Peumans verduidelijkt: “In het Huis van het Kind kunnen grootouders, ouders 
en kinderen van negen maanden tot 24 jaar terecht met al hun vragen over opvoeding en 
opgroeien. Op de website www.diepenbeek.be/hvhk vindt u alvast enkele veelvoor- 
komende vragen en antwoorden. Voor specifieke problemen vult u het best het  
contactformulier in, zodat onze coördinator voor u een passend antwoord kan zoeken.” 

Mobiel Huis van het Kind
“Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat het Huis van het Kind voor iedereen  
openstaat en laagdrempelig is”, zegt Marijke Peumans. “Daarom zal er een mobiel Huis 
van het Kind aanwezig zijn op evenementen waar veel kinderen samenkomen."

Buitenschoolse kinderopvang ’t Ankertje in nieuw jasje
Door de verhuis van de zusters Ursulinen en de verkoop van het klooster in het centrum, moest de gemeente op 
zoek naar een nieuwe locatie voor de buitenschoolse kinderopvang ’t Ankertje. Een oplossing werd gevonden 
door een deel van de naburige lagere school aan te passen.

Feestelijke opening nieuwe lokalen
Op 6 september mocht schepen van Welzijn Marijke Peumans met trots de prachtige lokalen, waar voortaan 110 kinderen terecht-
kunnen, plechtig openen. De opvang voldoet aan alle strenge eisen van Kind en Gezin.

Ideale locatie 
Gert Boelen, lid van de N-VA-werkgroep ‘Buitenschoolse Kinderopvang’, is verheugd: “De lokalen liggen in 
het centrum. Dat maakt de kinderopvang makkelijk bereikbaar voor gezinnen met jonge kinderen. Bovendien 
ondersteunen we in één beweging het onderwijs.”

Gert Boelen
Lid N-VA-werkgroep ‘Buitenschoolse Kinderopvang’

N-VA wil nieuw  
politiekantoor in  
stationsomgeving 
Het politiekantoor in de 
Kogelstraat is verouderd en 
voldoet niet meer aan de 
huidige veiligheidsnormen. 
Daarom wordt er uitgekeken 
naar een nieuwe politiepost 
in Diepenbeek. N-VA 
Diepenbeek is voorstander 
van een nieuw kantoor in de 
stationsomgeving. Politie-
raadslid Nancy Kwanten legt uit: “Zeker met het Spartacus-
project in het achterhoofd is de stationsomgeving een ideale 
locatie. Het huidige gebouw kunnen we openbaar verkopen. 
De opbrengst kunnen we vervolgens investeren in een 
moderne en veilige nieuwbouw.” 

Gemeente ondertekent  
intentieverklaring voor  
behoud Mombeekvallei 
Tijdens de Demerdag op 30 september 
ondertekende Diepenbeek de intentie-
verklaring ‘Herk- en Mombeekvallei’. 
Dankzij de intentieverklaring zet onze 
gemeente belangrijke stappen om de 
fraaie, groene Mombeekvallei ook in 
de toekomst te behouden. Op de De-
merdag leerden we alles over ‘meande-
ren’. Een meander is een lus in de loop 
van een natuurlijke waterloop (beek, 
rivier of zeestroming). Een opeenvol-
ging van meanders vormt een mean-
derende rivier. Dringende maatregelen 
dringen zich op om de valleisystemen 
verder uit te bouwen als natuurlijke 
klimaatbuffers tegen verdroging, over-
stroming en erosie. 

  Het huidige politiekantoor 
is aan vervanging toe. 

  Schepen van Welzijn Marijke Peumans 
bij het mobiele Huis van het Kind.

Deelname aan sport-, jeugd- en cultuuractiviteiten

Inwoners in moeilijke  
financiële situatie krijgen  
duwtje in de rug 
“Iedereen heeft het recht om zich te ontspannen. Voor sommige  
Diepenbekenaren is het om financiële redenen niet altijd  
eenvoudig om zich aan te sluiten bij een jeugd- of sportclub of te  
proeven van cultuur”, legt communicatieverantwoordelijke 
Jordy Boons uit. “Om hen niet in de kou te laten staan, voorziet de 
Vlaamse overheid een subsidie van 2 740 euro voor het Diepenbeekse 
OCMW. Ook de gemeente Diepenbeek zelf legt nog eens 2 740 euro 
op tafel. Met het geld kunnen we ervoor zorgen dat inwoners  
in een financieel moeilijke situatie ook aan sport-,  
jeugd- en cultuuractiviteiten kunnen deelnemen.”

Jordy Boons
Communicatieverantwoordelijke
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


