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Brunch N-VA 
Diepenbeek

Prijzen:
Volwassenen: 16 euro
Kinderen: 9 euro

Meer info?
 www.n-va.be/diepenbeek
 nancy.kwanten@n-va.be
 0496 23 85 40

Vrijdag 11 november 
Vanaf 9.30 uur
OCR Rooierheide

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in het vizier gaat N-VA 
Diepenbeek onverminderd hard door op haar elan. De opgedane  
kennis en het gegroeide zelfvertrouwen helpen onze jonge beleidsploeg 
om verder te schrijven aan een succesvol vervolgverhaal.

Nog dit jaar zullen we binnen onze afdeling 
een ploeg samenstellen die een grondige 
analyse zal maken van de gemeentelijke 
politieke werking. Op basis van deze  
conclusies werken we een duidelijke 
toekomstvisie uit. Die vormt dan de basis 
van ons partijprogramma voor de lokale 
verkiezingen van oktober 2018. 

N-VA komt naar u toe!
N-VA Diepenbeek blijft zich tot die tijd 
volop inzetten voor u. Dat kan u in dit blad 
lezen. Daarnaast zorgen we er ook voor dat 
we het contact met de burger niet verliezen. 
En dat kan u duidelijk smaken want de  
activiteiten die we organiseren woont u 
steevast druk bij.

Het is dan ook niet meer dan logisch dat 
verschillende Limburgse prominenten  
de weg naar onze activiteiten hebben  
gevonden. Jan Peumans, Zuhal Demir, 
Steven Vandeput, Lies Jans, Wouter Raskin, 
Grete Remen, Jos Lantmeters: allemaal 
komen ze regelmatig over de vloer. 

Samen met onze lokale schepenen Karen en 
Rik en raadsleden Anne-Lies, Pieter, Sarah, 
Marijke, Frans, Jan en de bestuursploeg 
van N-VA Diepenbeek staan zij u graag te 
woord. De eerstvolgende gelegenheid die u 
daartoe krijgt is de onze N-VA-brunch op  
11 november.

Misschien tot dan!

N-VA schrijft 
aan succesvol 
vervolgverhaal  
voor Diepenbeek

“N-VA Diepenbeek 
blijft zich volop  
inzetten voor u.” 
Geert Vertongen, voorzitter 
N-VA Diepenbeek
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Verbouwing administratieve diensten:
Dienstverlening wordt beter
Weldra zullen de administratieve diensten van het gemeentehuis verbouwd worden. De dienst Burgerzaken zal helemaal herin-
gericht worden. En daar zal u snel genoeg de voordelen van ondervinden. De privacy en de dienstverlening zullen er namelijk 
fors op vooruitgaan.

Zo kan u met van thuis uit gemeentelijke documenten aanvragen en zullen we op de dienst Grondgebiedzaken werken met een 
front -en backoffice. Als alle verbouwingen achter de rug zijn, zal bovendien het Sociaal Huis verhuizen.

Voetbal in Diepenbeek: vernieuwing  
Demerstrand ook nodig aan Waardestraat

De bouw van de sporthal is de 
eerste verwezenlijking uit het N-VA-
partijprogramma. Door dit project  
kan u binnensporten voortaan onder  
veel betere omstandigheden 
beoefenen. De voetbalaccommodatie 
is echter nog een doorn in het oog. 
N-VA Diepenbeek wil daarom deze 
legislatuur nog werk maken van 
nieuwe voetbalaccommodatie op het 
Demerstrand.

Niet enkel op het Demerstrand, aan 
de kant van de Waardestraat, is de 
accommodatie tot op de draad versleten. 
Ook het gebouw aan de Heidestraat 
is aan vernieuwing toe. Met twee 
kunstgrasterreinen, een vergroting 
van het huidige (te kleine) plein en een 
nieuwe kantine met de nodige sanitaire 
ruimtes en kleedkamers zien wij een 
mooi potentieel voor het Diepenbeekse 
voetbal. Een fusie van de twee 
voetbalploegen zou dit plaatje compleet 

maken. Ook voor de voetballende jeugd 
is dit een pluspunt.  Wat dan met de 
terreinen aan de Waardestraat? Die zijn 
immers nog in zeer goede staat. Wel, 
deze locatie kan omgevormd worden tot 
een plek om te tennissen. De tennisclub, 
die nu nog op het Demerstrand 
gehuisvest is, wil heel graag verhuizen 
naar deze terreinen. Er zijn dus nog heel 
wat plannen waarover we u de komende 
maanderen meer zullen vertellen. 

Enkele milieuweetjes
  De N-VA wil van Park Rooierheide 

een plaats maken waar niet alleen de 
natuur het goed doet, maar waar ook 
plaats is voor ontspanning. Het prieeltje 
en de vlonder werden in al september 
ingehuldigd. De bedoeling is om hier 
ook nog een speelbos in te richten. 

  De huisvuilzakkenkwestie blijft een 
heikel punt voor de N-VA. Schepen 
Karen Alders blijft zich daarom kritisch 
opstellen in de raad van bestuur van 
Limburg.net. Een duurzame en eerlijke 
oplossing is er voorlopig echter nog 

niet. Een uitstap uit het systeem van 
de directe inning is niettemin geen 
onmogelijk verhaal. 

  Om de gezondheidssituatie van 
de kinderen in de buurt van 
industrieterrein Genk-Zuid te 
controleren, voorzag de gemeente 
geld voorzien voor een ‘humane 
biomonitoring’. Dit onderzoek verzamelt 
informatie over de vervuilende stoffen 
waaraan jongeren tussen 14 en 15 jaar 
worden blootgesteld en welke invloed 
die hebben op hun gezondheid. Op 
dinsdag 18 oktober komt hierover 

een klankbordgroep samen in 
gemeenschapscentrum De Plak.

Meer sportieve weetjes
  De werken aan de nieuwe sportinfrastructuur op het Demerstrand gaan vooruit. Op dit moment loopt alles volgens schema. 

De opening is nog steeds voorzien in september 2017.
  Op 20 januari 2017 organiseert de sportraad haar jaarlijkse kampioenenhuldiging. 
  In 2016 wordt er geen kermis- of stratenloop georganiseerd. In 2017 lanceert de gemeente een volledig nieuw concept. 

  Kan je hier binnenkort tennissen? Als het van N-VA afhangt wel!

Veiling Kom op tegen Kanker
Op stap met minister Ben Weyts
Ook dit jaar organiseerde de N-VA een grote internetveiling ten 
voordele van Kom op tegen Kanker. N-VA Diepenbeek deed een 
goede duit in het zakje en mocht met Ben Weyts mee op gastrono-
mische ontdekkingstocht. 

Samen met de minister en zijn kabinetsmedewerkers trokken we 
richting het ‘strafste café van Vlaanderen’ in het Vlaams-Brabantse 
Eizeringen. Na het nuttigen van een broodjesmaaltijd en het nodige 
gerstenat ging het dan naar brouwerij De Drie Fonteinen voor een 
rondleiding en 
proeverij. We slo-
ten de dag af met 
een stevige wan-
deling door de 
Brabantse natuur 
en een overheer-
lijke barbecue.

Visie voor begraafplaatsen
Respect en duurzaamheid staan centraal 
De voorbije vier jaar werkte deze 
beleidsploeg hard aan een duurzaam en 
respectvol beheer van de gemeentelijke 
begraafplaats. Het was hoog tijd voor 
actie want de begraafplaats zou zijn 
capaciteit overstijgen tegen 2022. 

De nieuwe visie is omgezet in een regle-
ment dat niet alleen erg eenvoudig is maar 
ook in lijn met de bestaande wetgeving. 
Het zal onze gemeente in staat stellen om 
op een duurzame manier de capaciteit van 
onze begraafplaats veilig te stellen. Er is 
speciale aandacht voor kindergraven en 

graven met een historisch belang.
Meer details kan u lezen in de extra editie 
van Teng die u in uw brievenbus vond.

Ik ben verheugd dat deze beleidsploeg zijn 
parcours blijft verderzetten en de moeilijke 
dossiers niet voor zich uitschuift. Want 
ook in de dossiers van de blauwe zone, 
sportaccomodatie aan het Demerstrand en 
de kerk van Lutselus hanteert de N-VA het 
principe van denken, durven en vooral doen!

Pieter Sourbron, 
ondervoorzitter N-VA Diepenbeek

Quiz mee met Jong N-VA!
Inwoners van Diepenbeek: het is tijd om jullie encyclopedieën 
vanonder het stof te halen. Of als het iets moderner mag zijn: 
schaaf snel je kennis bij via de talrijke Wikipedia-pagina’s op 
het wereldwijde web. Want op 2 december organiseert Jong 
N-VA Diepenbeek – na de succesvolle editie van vorig jaar – 
zijn tweede quiz voor jong en oud. Je bent welkom om 20 uur 
in zaal Terlogt. 

Om het gissen naar mogelijke thema’s een 
klein beetje te vergemakkelijken, kunnen we 
alvast verklappen dat de ‘Diepenbeekronde’ 
weer van de partij zal zijn. Ook bedraagt het 
inschrijvingsgeld slechts 10 euro per ploeg. 
Zoals ze in Diepenbeek zeggen: ‘do koen jee 
ni veur suggele’. Bovendien zijn er tal van 
leuke prijzen te winnen. 

Aantal imkers in  
stijgende lijn
Dat de bijenpopulatie het al geruime 
tijd niet onder de markt heeft, ligt zeker 
niet aan de imkers van Diepenbeek. De 
laatste jaren is het ledenaantal van de 
‘Bieentelersbond van Diepenbeek en 
omstreken’ met meer dan 15 procent 
gestegen. N-VA Diepenbeek is daar blij 
mee, want we ijveren al jaren voor de 
ondersteuning en het behoud van zowel 
de solitaire bij als de honingbij.

Op verschillende plaatsen installeerde de 
gemeente al bijenhotels, onder meer aan 

het Demerstrand en het Patersbos. Bij de 
werkgroep Volkstuintjes Herteweide werd 
bovendien, met behulp van een welwil-
lende plaatselijke imker, een aanvraag 
ingediend om enkele bijenkasten voor 
honingbijen te plaatsen. Onderhoud, 
verzorging en het oogsten van de honing 
vallen onder de verantwoordelijkheid van 
de plaatselijke imker.

De honingopbrengst van deze kasten zal 
onder de naam ‘Imkerij Herteweide’ aan 
het rustoord geschonken worden. Zo 
kunnen de senioren er genieten van een 
heerlijke streekgebonden honing.

 Schrijf je in door een mailtje te sturen naar  
diepenbeek@jongnva.be. Alvast heel veel succes en graag tot dan!

  Nostalgie, maar versleten.

  Schepen van Milieu Karen Alders en dochter 
Saartje openen de vlonder aan Park  
Rooierheide officieel.



pas na 10 jaar verblijf in België

intrekken verblijfsvergunning 
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op basis van geleverde arbeid in EU-landen
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bij aankomst in België

geen prioriteit

na 1 gewerkte dag in België

Vier maatregelen tegen sociale-zekerheidstoerisme
Voor wat
hoort watVroeger Nu, mét de N-VA

* Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

* Fictieve aansluiting bij de Sociale Zekerheid voor 
  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


