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Imkerij de 
Hertenweide uit 
de startblokken

N-VA Diepenbeek zet volop in 
op biodiversiteit. Het leefklimaat 
van de bijen is een belangrijke 
hoeksteen van die visie. Daarom 
is N-VA-bestuurslid (en imker) 
Louis Roux blij dat imkerij 
De Hertenweide onlangs uit 
de startblokken schoot in de 
volkstuintjes. 

De imkerij wil de Diepen-
bekenaren meer vertrouwd 
maken met honingbijen en alles 
wat daarmee te maken heeft. 
Om de biodiversiteit extra te 
ondersteunen, heeft N-VA 
Diepenbeek twee percelen in 
de volkstuintjes gehuurd. Daar 
worden planten gekweekt die 
pollen en nectar produceren. Op 
die manier kunnen onze bijen ook 
in het najaar van de nodige hapjes 
en drankjes genieten.

De opbrengst van de imkerij 
gaat integraal naar de Tandem. 
Wie nog meer wil weten over de 
bijen, kan terecht op educatieve 
bijeenkomsten, die de gemeente 
op vraag organiseert.

In januari gaf N-VA Diepenbeek al een overzicht van de organisatie en 
werkzaamheden van onze lokale afdeling van nu tot aan de verkiezin-
gen van oktober volgend jaar. En we hebben niet liever dan dat u mee-
schrijft aan deze toekomst voor Diepenbeek.
De volgende maanden gaan wij op zoek 
naar antwoorden op de uitdagingen waar de 
gemeente voor staat. We bekijken waar zich 
de belangrijkste pijnpunten bevinden, welke 
investeringen er in het verleden gebeurden 
en welke verzuchtingen u heeft. We gaan 
ook na hoe andere, soortgelijke gemeenten 
deze uitdagingen aangaan. 

In dit huis-aan-huisblad geeft N-VA-sche-
pen Karen Alders haar visie op het sportbe-
leid in Diepenbeek. In volgende edities ko-
men andere beleidsdomeinen aan bod. De 
N-VA gaat daarbij steeds uit van financieel 
en maatschappelijk verantwoorde keuzes.

Maar we willen deze visie niet op ons eentje 
uitwerken. Ook u kan de toekomst van  
Diepenbeek mee helpen uitschrijven. Geef 
ons dus zeker uw kijk op de zaken door of 
sluit u aan bij een van onze werkgroepen. 

In de loop van de maand mei krijgen al onze 
leden een uitnodiging om zich kandidaat 
te stellen als lijsttrekker van N-VA Diepen-
beek. De verkiezing vindt plaats in juni. 

Op ons Vlaams feest van 11 juli presenteren 
we dan de man of vrouw die N-VA Diepen-
beek naar voren schuift als kandidaat-
burgemeester.

Schrijf mee aan de 
toekomst van Diepenbeek

“De N-VA wil de uitdagingen aangaan 
die jullie belangrijk vinden.” 

Geert Vertongen, voorzitter N-VA Diepenbeek

N-VA Diepenbeek 
steunt het  
goede doel
Naar jaarlijkse gewoonte schenkt N-VA Diepenbeek de opbrengst van de jaarmarkt 
aan een goed doel. Na Sint-Gerardus vorig jaar, viel dit jaar de keuze op  
Ambulancewens Belgie. 
De N-VA-bestuursleden waren zo onder de indruk van dit warme Diepenbeekse 
verhaal dat zij het ingezamelde bedrag verdubbelden. Jan Schraepen nam de cheque 
ter waarde van 500 euro met de glimlach in ontvangst.

N-VA maakt eerlijke keuzes in sportbeleid p.2 Ook senioren vierden carnaval p.3
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Sport in Diepenbeek
Lokale politiek moet eerlijke keuzes maken

Als lokale politicus is het vaak verleidelijk om veel 
aandacht en geld te besteden aan sporten die jij, je gezin 
of vrienden beoefenen. De N-VA bekijkt de sportieve 
vooruitgang van de gemeente echter liever door een 
objectieve bril en heeft grootse plannen voor de sporters in 
Diepenbeek. Sporttakken die het meest nood hebben aan 
ondersteuningen liggen bij ons in de bovenste schuif.

Een prima accommodatie is een eerste voorwaarde om je 
sport te kunnen beoefenen. Op de prachtige atletiekpiste 
op het Demerstrand mag Diepenbeek dan ook terecht 
trots zijn. Weinig gemeentes van gelijkaardige grootte 
kunnen zo’n piste aanbieden aan de inwoners. De 
gevechtssportclubs, dansgroepen en de turnvereniging vergat 
dit gemeentebestuur ook niet. Eind dit jaar zullen zij volop 
kunnen sporten in een nagelnieuw gebouw dat aan al hun 
wensen tegemoet komt.

Betere tennispleinen zijn topprioriteit

De erbarmelijke toestand van de tennispleinen op het 
Demerstrand blijft echter een zorgenkindje, zeker als je 
de terreinen vergelijkt met die in vergelijkbare gemeenten. 
Een tennisclub zonder kantine, zonder mogelijkheid om bij 
regenweer droog te spelen, zonder infrastructuur die jongeren 
aanzet om in Diepenbeek te blijven tennissen: dat kan niet 
blijven duren.

Daarom maakt N-VA Diepenbeek van een betere 
tennisaccommodatie een topprioriteit. Als locatie kiezen 
we voor de gronden naast de voetbalterreinen van de 
Wasserijstraat. In een eerste fase willen we buitenterreinen 
aanleggen waarvan er enkele overdekt zijn. Dat zou al een 

grote stap voorwaarts zijn. Een hal waarin indoortennis 
gespeeld kan worden, zou de kers op de taart zijn.

Knopen doorhakken bij voetbalfusie

De twee provinciale voetbalclubs in Diepenbeek zijn het 
eens over een fusie, maar er moeten nog enkele belangrijke 
knopen doorgehakt worden. De visie van de N-VA is in 
ieder geval duidelijk: als het aan ons ligt, komen er twee 
kunstgraspleinen op het Demerstrand en wordt het te kleine 
plein vergroot. Ook een mooie kantine met kleedkamers 
moeten we de voetballers kunnen aanbieden.

De twee Diepenbeekse clubs hebben samen ongeveer 500 
leden, waarvan meer dan de helft jonger is dan 16. Het is aan 
ons, lokale politici, om deze jonge voetballers te ondersteunen 
en ervoor zorgen dat ze hun sport zo leuk en goed mogelijk 
kunnen beoefenen. 

Een plekje voor alle indoorsporten

De ontwerper van de nieuwe sporthal kreeg de opdracht 
om rekening te houden met een tweede grote hal, specifiek 
voor balsporten. Het is namelijk een kwestie van tijd eer de 
basketbalbond de oude hal op het Demerstrand afkeurt voor 
competitiesport. De N-VA is daarom een grote voorstander 
van een investering in een nieuwe hal.

In deze sporthal zouden zowel basketbal, zaalvoetbal, 
curvebowling en nog veel meer andere sporten een thuis 
moeten vinden. De nieuwste van de twee oudste hallen kan 
dan dienen voor onder andere volleybal. Zo heeft elke (bal)
sport een plekje om te sporten.

De projecten die we voorstellen komen  
tegemoet aan de belangrijkste sport-
noden in de gemeente. Eenmaal deze 
ideeën gerealiseerd zijn, verleggen 
we onze blik naar de overige 
uitdagingen.

Karen Alders, schepen van Sport

 ... onafhankelijk raadslid Jos Wolfs (ex-DAAD) tot de N-VA-fractie is  
     toegetreden? Met acht raadsleden zijn we nu de grootste fractie in          
     de Diepenbeekse gemeenteraad.

… Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans, in zijn typische en 
onnavolgbare stijl, de massaal opgekomen leden en sympathisanten 

toesprak op de nieuwjaarsreceptie van N-VA Diepenbeek? 

WIST JE DAT ...
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Jordy Boons:
“De jeugd is hongerig naar de toekomst”

Jong N-VA Diepenbeek bestaat bijna twee jaar. Jongerenvoorzitter Jordy Boons blikt tevre-
den terug over de weg die de jongerenafdeling aflegde, maar ziet ook nog vele uitdagingen.

“Dankzij onze twee succesvolle quizzen en onze aanwezigheid op tal van activiteiten van 
de Diepenbeekse jongeren-en sportverenigingen kent bijna de hele gemeente Jong N-VA 
ondertussen”, zegt Jordy. “Maar we volgden ook de lokale politiek op de voet. Die ervaring 
mondde in november uit in een allereerste persbericht.”

De volgende jaren wil Jong N-VA nog meer wegen op het politieke debat. “Dit team van 
Diepenbeekse jongeren is hongerig naar de toekomst”, verklaart Jordy. “De verandering 
die de N-VA in het Diepenbeekse gemeentebestuur bracht, willen we ook naar de jeugd 
vertalen. Jongeren zijn namelijk de toekomst. Het is dus aan ons om belangrijke thema’s op 
de politieke agenda te brengen en te houden. Hete hangijzers zal Jong N-VA daarbij niet uit 
de weg  gaan.”

Senioren in de schijnwerpers met carnaval

De voorbije carnavalsperiode dompelde Diepenbeek weer in een aangename 
feestroes. Ook de 50-plussers feestten mee. Op initiatief van schepen Karen 
Alders, met de financiële steun van de seniorenraad en dankzij de enorme  
inzet van de carnavalsvereniging ‘Orde van de Teutonische Ridders’ konden 
de iets oudere Diepenbekenaren op carnavalsmaandag deelnemen aan een 
heuse seniorenzitting in de feesttent naast Den Alver. 

Voor het derde jaar op rij verkozen de Diepenbeekse senioren ook een eigen 
prins of prinses. Na prinsenpaar Pierre en Liza en prinses Mia I bewees dit 
jaar prins Rob I dat – of je nu jong of oud bent – carnaval een feest is voor 
iedereen.

Directe afvalinning:
Een moeilijke, maar moedige beslissing

In 2014 besloot de Diepenbeekse gemeenteraad om uit het systeem 
van de directe inning van Limburg.net te stappen. Op basis van de 
opmerkingen die we opvingen van de bevolking, evalueerde de ge-
meenteraad eind 2016 het systeem in een werkgroep ‘directe inning’.

Na lang beraad, een bezoek van Limburg.net-directeur Kris Somers 
en vergelijkingen met andere gemeenten, waarbij voor-en nadelen 
grondig werden afgewogen, viel de beslissing uit in het voordeel van 
het huidige systeem. Nu van koers veranderen zou de gemeente (en 
dus u) te veel geld en administratief werk kosten. Ongeveer 20 000 
euro, als we het precieze bedrag noemen.

De N-VA beseft dat lang niet iedereen tevreden is met dit besluit. 
Maar deze moeilijke beslissing is ook een moedige beslissing. Popu-
listisch denken, daar doet de N-VA immers niet aan mee. Wij denken 
liever realistisch. Daarom kiezen we ervoor om de personeelskost 
niet nodeloos te laten oplopen. Op die manier voorkomen we dat u 
nutteloze kosten betaalt. 



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

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

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan-
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart. 
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


