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Kandidaat-burgemeester Rik Kriekels:
"N-VA Diepenbeek wil het in de volgende legislatuur 
met één schepen minder doen dan toegestaan."
Beste dorpsgenoot

In naam van N-VA Diepenbeek wens ik u een gezond en voor-
spoedig 2018. Ik hoop dat wij deze wensen ook persoonlijk 
kunnen overmaken. En waarom niet op onze nieuwjaarsreceptie 
op zaterdag 27 januari in zaal “De Kei”? In dit verkiezingsjaar 
houden we de receptie uitzonderlijk ’s avonds zodat we meer tijd 
hebben om met elkaar van gedachten te wisselen. Dit uiteraard 
vergezeld van de nodige versnaperingen, bubbels en muziek.

Met het oog op het optimaliseren van ons verkiezingsprogramma 
startten we in november vorig jaar met een bevraging van de be-
volking. Dankzij uw antwoorden op enkele gerichte vragen pro-
beren we ons programma nog dichter tot bij u te brengen. Kreeg 
u nog niemand over de vloer? Geen probleem, uw kans komt nog. 
Onze actie loopt nog tot juni. Het uiteindelijke resultaat stellen 
we eind juni aan u voor.

Om een goed programma ook daadwerkelijk om te zetten in goed 
bestuur, heb je uiteraard een sterke bestuursploeg nodig. Op 14 
oktober beslist u hoeveel kandidaten elke partij mag afvaardi-
gen in de nieuwe gemeenteraad en ook wie dat zullen zijn. Wij 
werken volop aan een sterke lijst zodat u een verantwoorde keuze 
kan maken. Begin juli leggen we deze lijst vast en we stellen alle 

kandidaten aan u voor tijdens het Vlaams Feest op 11 juli in 
Rooierheide. 

Naast een goedgevuld muzikaal programma met de Evergreens, 
de Party Table Band, DOMINO en Joe Hardy, kinderanimatie en 
een reuzentombola is er voor de lekkerbekken die dag uiteraard 
ook weer de mogelijkheid om aan te schuiven aan de heerlijke 
barbecue. Wilt u dit feest niet missen? Vergeet dan niet tijdig in 
te schrijven!

Verkiezingsjaar of niet, onze mandatarissen besturen ondertus-
sen plichtsgetrouw verder in de huidige beleidsploeg. Dit is wat u 
van ons verwacht. Ik nodig daarnaast alle Diepenbeekse partijen 
uit om ons voorstel om de volgende legislatuur met één sche-
pen minder te starten ook in hun programma op te nemen. Als 
bestuur staan we soms voor moeilijke beslissingen die niet altijd 
gesmaakt worden door de inwoners. Alleen een gemeentebestuur 
dat voldoende vertrouwen geniet, kan noodzakelijke beslissingen 
nemen. Leiding geven door het goede voor-
beeld te geven, daar geloof ik in.

  Rik Kriekels
Kandidaat-burgemeester

Nieuwjaarsreceptie
Zaterdag 27 januari 2018
19 uur - zaal De Kei
N-VA Diepenbeek nodigt u graag uit voor onze 
nieuwjaarsreceptie. Iedereen is van harte welkom. 
Tot dan!
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Jong N-VA Diepenbeek: veiliger van en naar school
Diepenbeek telt maar liefst tien schoolomgevingen. Uit een parlementaire vraag blijkt dat onze politiezone 
nauwelijks snelheidscontroles uitvoert in de zone 30 rondom deze scholen. Jong N-VA Diepenbeek wil dat 
daar verandering in komt. Daarnaast pleiten de Jong N-VA’ers voor een betere communicatie van 
verkeersveilige schoolroutes in bijvoorbeeld een duidelijke en overzichtelijke brochure.

Jordy Boons, voorzitter van Jong N-VA Diepenbeek: “Onlangs 
stelde mijn werkgever, Kamerlid Karolien Grosemans, een par-
lementaire vraag aan minister Jambon over het aantal snelheids-
overtredingen in de zone 30. Het resultaat was verontrustend. 
Niemand in onze zone kreeg de afgelopen drie jaar een snelheids-
boete. Wetende dat we in Diepenbeek heel wat onderwijsinstel-
lingen hebben, moet het gemeentebestuur durven pleiten voor 
extra controles rondom scholen. Zonder deze controles heeft de 
zone 30 per slot van rekening geen nut en geef je de burger een 
vals veiligheidsgevoel.

Daarnaast lijkt het mij een goed idee om alle plaatsen waar veel 
kinderen en jongeren komen – zoals scholen, het jeugdhuis… – 

in kaart te brengen. Vervolgens kan de gemeente enkele verkeers-
veilige schoolroutes uitstippelen zodat kinderen en jongeren 
gerust op pad kunnen. ”

Werkt u mee aan de N-VA-tuin? 
Ondanks de inval van de winter is er toch leven in de 
N-VA-tuin. We zijn de tuin aan het voorbereiden op 
de volgende lente. Hiervoor wordt een vakverdeling 
gemaakt die het onderhoud vergemakkelijkt. 

Het is de bedoeling 
om bijenvriendelij-
ke bloemen aan te 
planten. Vandaar 
ook onze oproep 
aan liefhebbers en 
tuiniers om even-
tuele overschotten 
van doorlevende 
bloemen niet weg 
te gooien, maar contact op te nemen met Louis Roux via 
louis.roux@n-va.be. 

N-VA en carnaval: een  
goede combinatie 
Op 11 november vorig jaar was het weer een 
hoogdag voor carnavalminnend Diepenbeek: de 
nieuwe prins en jeugprinses werden aangesteld. 
Met carnavalisten Karen Alders en Bart Knuts in 
onze rangen, konden we dit bij de N-VA vanop de 
eerste rij volgen. We wensen prins Rob I en zijn 
dochter prinses Jade I een fantastisch seizoen. 

Op zaterdag 13 januari geeft diezelfde Rob zijn seniorenscepter door aan 
zijn opvolg(st)er. Bij de N-VA blijven we dit initiatief van schepen van 
Senioren Karen Alders uiteraard steunen. De N-VA wenst de Orde van 
de Teutonische Ridders ook een dikke proficiat. De vereniging haalde 
immers de vakjuryprijs binnen en won Carnavalissima, het evenement 
waar het beste Limburgse carnavalslied gekozen wordt. 'Carnaval men 
hattedief ' wordt een topper. Burgemeester Huub Broers van Voeren zag 
dat het goed was en mocht de trofee uitreiken.

Provincie Limburg slankt af
Onze provincie beschikt over een uitgebreide fiscale autonomie en ze laat niet na deze om te zetten in  
verschillende belastingen: de algemene provinciebelasting, de opcentiemen onroerende voorheffing...  
De provincie Limburg haalt 66 procent van haar inkomsten uit uw belastinggeld. Maar wordt uw geld ook goed besteed? Het provincie-
bestuur geeft veel geld uit aan dingen waarvan de meerwaarde te beperkt is. Dat valt niet langer te verantwoorden. Deze taken worden 
beter uitgevoerd door de Vlaamse overheid of door de lokale besturen. De nieuwe rol van het provinciebestuur moet voor de N-VA dan 
ook gepaard gaan met een verlaging van de provinciebelasting. Onze huidige fractie pleit daar trouwens al enkele jaren voor.

Concreet betekent deze afslanking voor Limburg:
  Van 63 naar 30 provincieraadsleden
  Van zes naar vier gedeputeerden
  Afbouw van de persoonsgebonden bevoegdheden cultuur, welzijn, sport en jeugd.  

Enkel nog als de Vlaamse overheid de provincie specifieke taken toevertrouwt
  Prioritair inzetten op grondgebonden bevoegdheden zoals economie, ruimtelijke ordening en toerisme

Kortom, focussen en inzetten op kerntaken en de grondgebonden bevoegdheden.  
En dat met minder mensen én middelen. De Verandering Werkt!   Anne-Lies Bynens 

Provincieraadslid

"Jong N-VA Diepenbeek pleit voor 
meer snelheidscontroles in de zone 
30 rondom scholen en voor meer 
verkeersveilige schoolroutes."

Jordy Boons  
Voorzitter Jong N-VA Diepenbeek

De 
Verandering 

Werkt
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Jaarlijkse brunch weer een groot succes
Onze jaarlijkse brunch, die traditiegetrouw plaatsvindt op 11 november, was ook dit jaar weer een groot succes. Met 380 inschrijvin-
gen waren we dit jaar opnieuw uitverkocht. De positieve reacties en blije gezichten deden deugd! Wij vonden het zeer fijn dat  
we jullie een fijne zaterdagmiddag konden bezorgen. Bedankt aan alle aanwezigen!

380 
keer 

bedankt

Kruispunt Poststraat-Nanofstraat veiliger
Mensen die regelmatig 
de Nanofstraat opre-
den via de Poststraat 
zullen beamen dat 
dit een erg risicovolle 
onderneming was. 
Voertuigen die vanuit 
de Kapelstraat kwa-
men, weken af van 
hun lijn omwille van 
geparkeerde auto’s. 
Dat zorgde voor erg 
onveilige situaties 
bij het oprijden van 
het kruispunt vanuit 
de Poststraat. Onder 
initiatief van gemeen-
teraadslid Pieter Sour-
bron werd de verkeers-
situatie aangepast.

N-VA Diepenbeek steunt  
Sociaal Verhuurkantoor 
Mensen die om uiteenlopende redenen  
financiële moeilijkheden kennen, hebben  
recht op een tweede kans. 

Daarom steunt N-VA Diepenbeek het Sociaal Verhuur-
kantoor. Dit is een erkende organisatie die kwaliteits-
volle woningen en appartementen huurt op de private 
huurmarkt en deze vervolgens verder verhuurt aan per-
sonen met een bescheiden inkomen. Het kantoor geeft 
voorrang aan de meest kwetsbare gezinnen en personen. 
Het spreekt voor zich dat een kandidaat-huurder aan 
bepaalde voorwaarden moet voldoen. Deze zijn onder 
andere: 18 jaar of ouder zijn, geen eigenaar zijn van een 
woning of een bouwgrond en Nederlands spreken of 
willen leren.

Meer weten?  
Informeer bij het Sociaal Huis 
Grendelbaan 18, Diepenbeek

  Pieter Sourbron 
Gemeenteraadslid

Wist je dat ...
  afdelingsvoorzitter Geert Vertongen verkozen werd tot lid van de partijraad? De partijraad is, op het  

ledencongres na, het hoogste partijorgaan van de N-VA. 
  de gemeente de vrijwilligers van 't Fonteintje, het buurtrestaurant en Samen Tafelen weer bedankt heeft  

voor het ontbijt in de Baenwinning?
 de lessen Engels in 't Fonteintje een groot succes zijn? 
 je al kan inschrijven voor ons Vlaams Feest op 11 juli 2018? Mail naar nancy.kwanten@n-va.be.
 Diepenbeek de 'Engagementsverklaring duurzame bomen' ondertekent?

Het 
sociale 

gelaat van 
N-VA

  Jan Bynens 
Gemeenteraadslid



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans en haar collega’s Peter Persyn en Jan Spooren 
voorstellen die de toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

1

Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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