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N-VA Diepenbeek verdubbelt ledenaantal
De N-VA organiseerde de afgelopen maanden een wedstrijd onder de lokale af-
deling. Wie het meeste nieuwe leden verzamelde, kon Bart De Wever ‘winnen’. In 
Diepenbeek deden we stevig ons best: we verdubbelden bijna ons ledenaantal. 
Maar onze afdeling strandde uiteindelijk op de tweede plaats in Limburg.  
Herk-de-Stad schoot de hoofdvogel af, niet alleen in onze provincie maar in heel 
Vlaanderen.

Heb jij sympathie voor de N-VA en wil je deel uitmaken van de meest dynamische 
partij van  Diepenbeek? Dan kan je nog steeds lid worden. Stuur een mailtje naar 
nancy.kwanten@n-va.be en we brengen dat graag voor jou in orde.

Beste lezer, 

N-VA Diepenbeek kende op 11 juli 
haar succesvolste Vlaams Feest 
ooit. 600 sympathisanten genoten 
niet alleen van een geweldige 
barbecue maar ook van onze drie 
livebands The Evergreens, The 
Party Table Band en Funky D.

Tal van Limburgse N-VA-politici – 
waaronder toppers als de eerste 
burger van Vlaanderen, Jan  
Peumans, minister Steven  
Vandeput en staatssecretaris 
Zuhal Demir – wilden de voor-
stelling van de unaniem verkozen 
lijsttrekker, Rik Kriekels, voor 
geen goud missen. Zuhal had 
trouwens de eer Rik aan te 
kondigen. Kon je er niet bij zijn 
en wil de speech toch nog eens 
beluisteren? Dat kan je op de 
Facebook-pagina van N-VA  
Diepenbeek of op onze website.

Noteer zeker ook 7 september in 
je agenda. We verwelkomen die 
dag staatssecretaris Theo  
Francken in Diepenbeek. Meer 
details daarover op deze pagina.. 

Veel leesplezier!

Geert Vertongen 
Voorzitter N-VA Diepenbeek

 Lidmaatschap kost slechts 12,50 euro per jaar. Wie op hetzelfde adres woont als een  
bestaand lid, betaalt amper 2,50 euro. Ben je jonger dan 30 jaar? Dan word je lid voor 5 euro.

Lijsttrekker Rik Kriekels:
“Samenwerking tussen  
meerderheid en oppositie is  
een meerwaarde”
OCMW-voorzitter Rik Kriekels is N-VA-lijsttrekker bij 
de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018. Tij-
dens de N-VA-barbecue op 11 juli hield hij een bevlogen 
speech over waarom de N-VA nodig is in Diepenbeek. 
We zetten enkele hoogtepunten van zijn toespraak graag even op een rijtje.

“Het doel is om de N-VA de grootste partij 
in Diepenbeek te maken en de leiding te 
nemen van de volgende bestuursperio-
de”, zei Rik. ‘Je zal me geen kwaad horen 
spreken over de huidige meerderheid, want 
we werken heel goed samen. Maar ik ben 
wel van mening dat van het moment dat 
je geld uitgeeft van het OCMW of van de 
gemeente, dat je die euro dan eerst tien 
keer moet omdraaien. Ik heb het gevoel 
dat deze reflex vandaag nog niet voldoen-
de aanwezig is.”

“Daarnaast vind ik dat ook in de oppositie 
mensen zitten met goede ideeën. Als je 
van in het begin iedereen meeneemt in 
een project dan levert dit voor iedereen 
een meerwaarde op. Deze werkwijze bij 
de OCMW wil ik ook installeren in de 
gemeenteraad.”

“Ten slotte zou ik na 2018 graag naar vier 
schepenen gaan in het gemeentebestuur in 
plaats van vijf of zes. Een schepen kost de  
 
gemeente ongeveer 60 000 euro per jaar. 
Met twee schepenen minder bespaar je op 
zes jaar tijd dus 720 000 euro. Dat be-
drag kunnen we goed gebruiken om onze 
schuld af te lossen of om te investeren.”

Rik dankte ook uitdrukkelijke iedereen die 
sympathie heeft voor of lid is van N-VA 
Diepenbeek: “Iedereen werkt hier keihard, 
we denken op dezelfde manier en hande-
len op dezelfde manier. Het is dan ook een 
hele eer om lijsttrekker te mogen zijn.”

Bekijk de volledige speech op  
www.n-va.be/diepenbeek of  
op onze Facebook-pagina.
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Weer wateroverlast in de Noordenstraat
Juni bood veel warme en droge dagen met weinig regenval. Maar 
na enkele fikse buien op 28 juni trad de  Stiemer eens te meer  
buiten haar oevers. Enkele achtertuinen in de Noordenstraat  
werden daardoor overstroomd met het vuile Stiemerwater.

N-VA-raadslid Jos Wolfs ging ter 
plaatse om de situatie te bekijken en de 
buurtbewoners een hart onder de riem 
te steken. Hij nam contact op met De 
Vlaamse Waterweg (het vroegere De 
Scheepvaart) en met het provincie- 
bestuur. Die vertelden hem dat het 
probleem opgelost moest zijn nu men 
algen uit de beek verwijderd heeft. 
Maar er was een bijkomend probleem.

Zuiveringsstation kan water niet 
verwerken
Bij het laten leeglopen van het hogerop 
gelegen spaarbekken kan het zuive-

ringsstation dit water niet verwerken. 
De procedure is dan om een ‘overstort’ 
in de Stiemerbeek te doen. Hetzelfde 
probleem stelt zich bij hevige regenval.

De N-VA stelt voor om bij hoge wa-
terstand het water af te voeren naar 
het Albertkanaal. Maar dit systeem 
werkt blijkbaar niet. Provincieraadslid 
Anne-lies Bynens, gemeente- 
raadsleden Marijke Peumans en Jos 
Wolfs volgen het dossier verder op 
en zoeken naar een oplossing.

 Jos Wolfs,
gemeenteraadlid

N-VA tuiniert voor de bijen
Alle partijen verwijzen te pas en te onpas naar de slechte situatie 
van de biodiversiteit in Vlaanderen. Maar voor een oplossing 
moet je bij de N-VA zijn. Het Diepenbeekse bestuur vatte de koe 
bij de horens. Met schop en riek in de aanslag toverden een aan-
tal N-VA-bestuursleden braakliggend terrein van twee are om in 
een prachtige tuin. De bijen in de gemeenten zullen zich tegoed 
kunnen doen aan dit plantenbuffet!

 De situatie op 28 juni.

 De normale situatie.

Theo Francken komt naar Diepenbeek
Met enige trots nodigen we de Diepenbekenaren uit voor een lezing van Theo Francken. Vlaanderens po-
pulairste politicus geeft een lezing in de Theaterzaal van Diepenbeek op 7 september om 20 uur. 
Je kan een plaats reserveren vanaf 14 augustus om 9 uur. Het telefoonnummer zal op dat moment verschijnen op onze Facebook- 
pagina en website.

Diepenbeekse N-VA-leden zullen 24 uur eerder een plaatsje kunnen reserveren. Wil je ook kunnen profiteren van zo’n vroeg- 
reservatie? Maak je dan snel lid bij één van onze bestuursleden. Hun gegevens vind je op www.n-va.be/diepenbeek.

DONDERDAG

7 september

Vanaf 20 uur

Theaterzaal
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Jong N-VA Diepenbeek buigt zich over de toekomst
“De jeugd is hongerig naar de toekomst”, zei jongerenvoorzitter Jordy Boons in een vorige editie van dit 
blaadje. Maar is onze gemeente klaar voor deze toekomst? We vroegen het aan de jeugd zelf.

450 eters op N-VA-barbecue
Ook dit jaar was onze barbecue volledig uitverkocht. Met 450 eters hoeft het niet gezegd dat de  
zaal te klein wordt en dat we naar volgend jaar toe nog grootser gaan uitpakken. Voor sfeer en 
gezelligheid gaven we een tien! De actie ‘Vlaanderen op Kop’ was ook een succes. De gele petjes 
vlogen de deur uit. Hartelijk dank aan alle aanwezigen. Zonder jullie steun was dit niet mogelijk.

Nancy Kwanten, secretaris N-VA Diepenbeek

"De inwoners van Diepenbeek hebben recht op  
duidelijkheid over Spartacus!” - Maarten Van de Sande

In de kranten lezen we dat de Spartacus-tram in 2023 zou rijden. Maar wie draait op voor de kosten 
van de overwegen nu Infrabel dit uit zijn begroting schrapt? De Diepenbekenaar mag niet de de dupe 
worden van de vele onduidelijkheden in dit dossier. Het wordt tijd om knopen door te hakken en op 
korte en lange termijn een plan uit te werken waar Diepenbeek én Limburg beter van wordt.

“Wonen moet betaalbaar blijven voor de  
Diepenbeekse jeugd.” - Dimitri Daniëls

Onze gemeente heeft een ideale ligging, tussen de Limburgse centrumsteden en met de E313 in onze 
achtertuin. De vraag naar woningen stijgt hierdoor fors. Helaas zien we dat ook in de woningprijzen: 
wij zijn de derde duurste gemeente van Limburg. Met nieuwbouwprojecten zouden we het aanbod 
vergroten en de woningprijs kunnen drukken. Doen we dat niet, dan wordt wonen in Diepenbeek 
onbetaalbaar en is onze jeugd genoodzaakt om uit te wijken.

“We moeten onze toeristische troeven meer in de kijker 
zetten om horeca en lokale economie te bevorderen.”

Britt Smolders

De natuur is één van de sterkste troeven van Diepenbeek. We hebben in onze gemeente natuurreser-
vaten, een goed uitgerust fietsnetwerk, mooie wandelpaden, historische gebouwen en nog zoveel meer. 
Daar mogen we als Diepenbekenaar terecht fier op zijn. We moeten hier echter in blijven investeren 
zodat we hier in de toekomst van kunnen blijven genieten.

“We moeten grondig onderzoeken of een gemeentefusie 
het welzijn van de inwoners ten goede kan komen.”

Jordy Boons
Op 1 januari 2017 telde Diepenbeek 19 074 inwoners. Een mooi aantal. Maar is dit voldoende om de 
uitdagingen van morgen aan te gaan? Elke gemeente heeft zijn eigenheid en wil die graag behouden, 
maar is dit nog realistisch op lange termijn? Via een fusie kunnen we de krachten en budgetten 
bundelen en op die manier de gemeente verder ontwikkelen voor de toekomst. En dat is op zijn beurt 
goed voor de burger. Want de gezamenlijke expertise van specialisten in verschillende gemeenten kan 
gebruikt worden om de dienstverlening, de infrastructuur en nog zoveel meer te verbeteren.

 Jong en oud pronkte met de 
N-VA-petjes
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

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:     /     /


