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Verkiezingen winnen doe je niet alleen.  
Mogen wij daarom rekenen op uw steun om samen te werken  
aan een beter Diepenbeek?

Ons programma  
voor een beter Diepenbeek
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Beste dorpsgenoten, op 14 oktober is het zover. 

14.000 Diepenbekenaren kiezen dan samen een nieuwe 
gemeenteraad die het roer in handen zal krijgen van januari 
2019 tot en met december 2024. De verantwoordelijkheden 
van deze 25-koppige raad zijn niet min. 

In deze presentatie van ons programma overlopen we alle 
beleidsdomeinen. We vertellen u wat we reeds realiseerden 
en wat onze plannen voor de toekomst zijn. Elk van de 
beleidsdomeinen brengen we onder in een van onze drie 
hoofdthema’s: “Zuinig en efficiënt”, “De Diepenbekenaar 
centraal” en “Blik op 2040”.

De voorbije legislatuur hebben we heel wat in “stenen” 
geïnvesteerd: Een nieuwe sport  hal, de kerk in Lutselus,… 
De volgende bestuursperiode investeren we vooral in 
de Diepenbekenaar. 

 
Zuinig en efficiënt 
Eerst concentreren we ons op het efficiënt en zuinig 
organiseren van ons gemeentelijk bestuur. We hebben 
er deze campagne geen geheim van gemaakt dat we het 
volgende college van Burgemeester en schepenen (CBS) 
verder willen reduceren dan wat wettelijk is voorzien. Dit 
is mogelijk mits een andere politieke invulling van het 
ambt. Bovenop de grote besparing verwachten we van deze 
maatregel dat zij de ook geloofwaardigheid van de lokale 
politiek ten goede komt. Doen wat juist is voor Diepenbeek 
laten voorgaan op het verdelen van “postjes”.

Voor belangrijke dossiers van ruimtelijke ordening, milieu en 
mobiliteit die grote budgetten vergen en onomkeerbaar zijn, 
bevragen we eerst de bevolking. Rechtszaken, aan gespannen 
door inwoners, hebben al te vaak vertraging en overdreven 
kosten veroorzaakt. Een andere manier van communicatie 
naar-en participatie met de Diepenbekenaar dringt zich op.

De Diepenbekenaar centraal  
Of het nu gaat over jeugd of senioren, sport of cultuur, 
toerisme of buurtwerking, overal rond ons heen schitteren 
geëngageerde Diepenbekenaren die vaak verenigd zijn in 
raden of initiatieven nemen. De gerealiseerde besparingen 
door het reduceren van het aantal schepenen, ongeveer een 
half miljoen euro, vloeien in eerste instantie terug naar 
deze verenigingen en initiatieven. 

De succesvolle integratie tussen gemeente en OCMW zijn 
nu ook troeven voor andere beleids domeinen zoals wonen 
en vrije tijd.

 
Blik op 2040  
Tenslotte behandelen we Mobiliteit, Ruimte lijke Ordening 
en Milieu. Ze zijn onlos makelijk met elkaar verbonden 
en daarom bundelen we ze samen en ont wikkelen we een 
algemene toekomstvisie. 

Deze visie dient als basis voor alle toekomstige werken 
en investe ringen die vaak een flinke hap nemen uit onze 
financiële mogelijk heden. Het is daarom onontbeerlijk 
om met alle stake holders (politici, 
burgers, actiegroepen, personeel 
en adviesraden) rond de tafel te 
zitten om een breed gedragen 
toekomstvisie te ontwikkelen.

Geert Vertongen, 
Voorzitter  
NVA Diepenbeek 
plaats 13
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1 Gemeenteraad en CBS
Al te vaak vervallen de discussies in de gemeenteraad 
in welletjes-nietjes-spelletjes tussen meerderheid en 
oppositie en wordt uiteindelijk voorbij gegaan aan het 
uiteindelijke doel: Doen wat juist is voor Diepenbeek. 

Met N-VA aan het roer van de volgende beleidsploeg 
garanderen we u dezelfde werkwijze binnen de 
gemeente raad als die van de afgelopen 6 jaar in de 
OCMW-raad.

De meerderheidspartijen zullen de belangrijke dossiers 
aangaande Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Milieu 
samen met de oppositie in commissies voor bereiden 
om tot een consensus te komen. Een belangrijke rol 
is daarbij weggelegd voor de gemeentelijke commissie 
ruimtelijke ordening (GECORO) en de milieuraad. 

Het college van Burgemeester en schepenen (CBS), 
slanken we af met 2 schepenen. De bevoegd heden 
verdelen we daardoor over minder schepenen. Het 
CBS zal dus efficiënter moeten werken. Het huidige 
dienstbetoonmodel vervangen we door een model 
waarbij de schepenen de departementen waarvoor 
ze bevoegd zijn optimaal aansturen in plaats van de 
individuele en veelal gelijkaardige dossiers persoonlijk 
op te volgen. We houden de gemeente raad af en toe op 
verschillende locaties in ons dorp.

We bevragen de burger in het geval van belangrijke, 
dure en onherroepelijke ingrepen op het gebied van 
Mobiliteit, Milieu en Ruimtelijke Ordening.

2 Politie en brandweer
Politie en brandweer vallen van rechtswege onder 
de burgemeester. De schaalvergroting dankzij inter-
gemeentelijke samenwerking is nodig om de kosten 
beheersbaar te houden. De samenwerkingsakkoorden 
zorgen er wel voor dat we geen volledige autoriteit hebben 
over onze centen. Onze burgemeester heeft als taak om 
onze gemeente zo goed als mogelijk te vertegenwoordigen.

We hebben in andere beleids domeinen reeds op de 
nadelige gevolgen gewezen wanneer een lokale partij 
het voor het zeggen heeft in een gemeente. Lokale 
burgemeesters zijn vaak niet op ge wassen tegen de 
nationaal georga niseerde partijen in deze politieraden.

3 Personeel
We voeren een degelijk HR-manage ment in: we belonen 
goede prestaties, Burgemeester en algemeen directeur 
(vroegere secretaris) voeren de interne communicatie op 
en verbeteren die. De dienst hoofden krijgen de nodige 
ruimte om te investeren in people-management en 
voeren van de verschil lende dossiers minder zelf uit.  
We werken de tegenstellingen tussen personeel van 
gemeente en OCMW weg.

We onderzoeken de kostprijs van interne en externe 
communicatie, lay-out van drukwerken, loonadministratie 
en aanwervingen.

Het organogram stellen we op in functie van de 
organisatie en niet meer in functie van de personeels-
leden. We evalueren de functies decretale graden en 
A-niveaus en sturen bij waar nodig. We creëren een 
werkbaar en performant management-team.
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1 CBS
Het reduceren van het aantal schepenen van 6 naar 4 
zorgt voor financiële ademruimte ter waarde van 
500.000 €. We laten de vruchten van deze besparing 
hoofdzakelijk terugvloeien naar de Diepenbeekse 
verenigingen en lokale initiatieven. We zijn hiermee 
de enige partij die daad werkelijk over de centen 
beschikt die iedereen aan de verenigingen belooft.

2 Oude vs. nieuwe financiële 
beleidsvisie
De doelstellingen van de huidige legislatuur zijn: 
besparen waar mogelijk, investeren waar nodig en 
afbouwen van de schuld. De onvoorspelbare gevolgen 
voor de openbare besturen van de bankencrisis noopten 
ons tot voorzichtig financieel beheer. We leggen een 
uitstekend rapport voor. De verwachte stijging van 
de exploitatiekosten dwingt het nieuwe bestuur tot 
bijkomende ingrepen. De belastingen worden niet 
verhoogd, maar verdere besparingen en het efficiënter 
maken van het bestuur via intergemeentelijke 
samenwerking zijn noodzakelijk.

3 Inkomsten
Omwille van een stabiel bevolkingsaantal verwachten 
we ongeveer dezelfde inkomsten uit belastingen. Onder 
leiding van N-VA gaat Diepenbeek voluit op zoek naar 
subsidies. Deze kunnen bestaan uit centen maar ook 
knowhow en invloed van onze moederpartij wenden 
we maximaal aan.

4 Uitgaven
Zoals eerder vermeld, stijgen de verwachte exploitatie-
kosten sneller dan de inkomsten. De ruimte die vrij komt 
door efficiëntie van bestuur en besparingen wenden we aan 
voor investeringen in het Diepenbeeks patrimonium en 
de verlaging van de schuld. 

5 Kerntakendebat 
Bovenop mogelijke besparingen voeren we een kerntaken-
debat. Welke taken nemen we nog op ons? Welke stoten 
we af? Welke nemen we er eventueel bij? We nodigen alle 
partijen, meerderheid en oppositie, uit om in de loop van 
2019 deel te nemen aan deze belangrijke oefening. 

6 Investeringen
De grote investeringen die de huidige bestuursploeg 
gepland heeft zijn o.a. Spartacus, de renovatie van de 
Sint-Servaas kerk en talrijke wegenis-en riolerings werken. 
De prioriteit voor nieuwe investeringen gaat naar de 
afwerking van het Demerstrand (zie “Sport”).

7 Gemeentebelastingen
De gemeentebelastingen gaan in geen geval omhoog. 
De besparingen door efficiënter en zuiniger bestuur gaan 
in eerste instantie naar het afbouwen van de schuld en 
investeringen in het Diepenbeeks patrimonium.

Uitzondering hierop zijn de gerealiseerde besparingen 
door het verminderen van het aantal schepenen. Deze 
besparingen vloeien vooral terug naar bijkomende 
subsidies voor sport, cultuur, jeugd en senioren. 
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1 Lokale economie
Lokale economie is op verschillende manieren belangrijk 
voor een gemeente. Het zorgt niet alleen voor tewerk-
stelling, maar creëert op haar manier ook een sociaal 
weefsel. Het is echter geen kerntaak van een lokale over-
heid om zich te gaan bemoeien met wat soort winkels 
er best naar het grondgebied komen. Als een warenhuis 
bv. zijn eigen centen investeert, kunnen we er gerust in 
zijn dat zij niet over eennachtsijs zijn gegaan en dat de 
rendabiliteit degelijk is onderzocht.

Stimuleren via subsidies kan absoluut niet; dit staat 
immers haaks op de basisfilosofie van het ondernemer-
schap: financiële risico’s nemen. 

Wat wel tot onze kerntaak behoort, is luisteren naar 
de noden van onze lokale handelaars en de lokale 
economie faciliteren. Dit illustreerden we tijdens de 
huidige legislatuur al zeer succesvol door het parkeer–
beleid grondig te hervormen.

2 Patrimonium
Diepenbeek telt vele mooie plaatsen, gebouwen en pleinen. 
Wij gaan deze met eenvoudige ingrepen nog aantrekkelijker 
maken. De “Kostenloze Raadpleging” kwam net als bij 
andere partijen ook bij ons op bezoek. Ere wie ere toekomt, 
dankzij hun initiatief nemen alle partijen hun ideeën in hun 
verkiezingsprogramma over. Dank u gasten!

Kerken:  
in Lutselus realiseerden we de nieuwbouw van het OCL 
annex gebedsplaats. In schril contrast tot deze enorme 

investering staat de ingreep in de Sint-Servaaskerk. We 
verlichten de kerk van binnenuit zodat ’s avonds de 
verborgen pracht van de glasramen tevoorschijn komt.

Groener:  
waar Diepenbeek hoofdzakelijk uit stenen bestaat leggen 
we zoveel mogelijk groene accenten: we planten bomen 
rond het marktplein, brengen planten en bloemen aan aan 
lantaarnpalen en investeren op termijn in het opkopen van 
oudere panden die we terug omzetten naar groene “oases”.

Trekpleister:  
de fontein in de Stations  straat waarderen we op en  
herstellen we in ere. We maken er iets typisch Diepen-
beeks van: De “FUMP-fontein” met een grote “poor”  
in het midden. 

3 Openbare werken
We zetten maximaal in op het binnenhalen van subsidies. 
Ere wie ere toekomt, in de huidige legislatuur heeft 
CD&V voor het grootste aantal subsidies gezorgd.  
Wij zorgen ervoor dat in de volgende legislatuur N-VA 
deze belangrijke eer mag opstrijken.

Alle werken dienen te kaderen in het streefbeeld 
Ruimte lijke Ordening Diepenbeek 2040. Openbare 
werken die noodzakelijk zijn worden dus uitgevoerd 
met deze toekomstvisie (zie Ruimtelijke Ordening en 
Mobiliteit) in het achterhoofd. Zo vermijden we dubbel 
werk en dubbele kosten.

Diepenbeekse economie, patrimonium en  
openbare werken
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1 Jeugd
Het bestuur maakt in elke tak van haar beleid een 
jongerenreflex, waarbij we rekening houden met de 
mening van de jongeren. We stellen overleg tussen 
politici en jongeren(bewegingen) voorop. 

We voorzien voldoende ruimte waar de jeugd zich thuis 
voelt. We stellen een speelruimteplan op en brengen 
de bestaande en toekomstige speel- en chillplekken in 
kaart. Deze ruimten zijn multifunctioneel en richten we 
in op plaatsen met sociale controle om de veiligheid te 
garanderen. 

De gemeente is een onder steunende partner voor jeugd-
initiatieven (fuifbox, subsidie EHBO-lessen verenigingen, 
subsidie vorming kaderleden, overzichtelijke app …). 
Een deel van de besparingen die we realiseren door het 
verminderen van het aantal schepenen vloeien terug naar 
deze initiatieven en verenigingen.

Heizoe, het café voor en door de jongeren behouden we 
maar is op termijn niet houdbaar op de huidige locatie. We 
gaan actief op zoek naar een locatie waar de activiteiten 
in harmonie met de omgeving kunnen plaatsvinden.

2 Senioren
Naar senioren luisteren is zinvol. Ze hebben vaak een 
heel heldere kijk op wat goed, maar ook minder goed 
gaat. Alle cursussen van het Fonteintje, blijven we 
ondersteunen. ‘Nazomeren’, ‘Samen tafelen’, dans-, film- 
en zangnamiddagen en vele andere brengen immers 
mensen samen en halen velen uit hun sociaal isolement.

Het Fonteintje brengt mensen samen, maar dit mag 
niet enkel de nog mobiele senior zijn. Ook de minder-
mobielen moeten hier terecht kunnen. Wij installeren 
een liftsysteem zodat iedereen gebruik kan maken van 
het gehele gebouw. Blijven inzetten met meer middelen 
is dus cruciaal. 

De verenigingen zijn in dit beleids domein doorslag-
gevend. Daarom moeten we hen waarderen en blijven 
in dialoog gaan. Zo houden we vrij willigers actief en 
gemotiveerd. De seniorenraad heeft goede ideeën maar 
de budgetten zijn vaak ontoereikend. Een deel van onze 
besparingen zullen alvast naar dit beleidsonderdeel 
terugvloeien.

3 Onderwijs en BKO
Diepenbeek scoort bijzonder hoog, meer dan 90%, 
qua tevredenheid als het gaat om onderwijs aanbod 
en kwaliteit van kleuteronderwijs tot universiteit. We 
behouden de goede samenwerking met alle onderwijs-
instellingen om zo deze tevredenheidsscore op peil te 
houden.

Als tweede grootste Buitenschoolse Kinder Opvang 
van Limburg blijven we voorzien in voldoende opvang 
voor en na de schooltijd.

Diepenbekenaren
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1 Sport
Nadat we recent tal van binnensporters verwenden 
met nieuwe infrastructuur, zijn voetbal en tennis 
onze volgende prioriteit. Op het Demerstrand leggen 
we, in samenspraak met KFC Diepenbeek, de nodige 
kunstgrasvelden. 

We bouwen een degelijke kantine en voorzien voldoende 
moderne kleedkamers. De tennisclub verhuizen we naar 
de Wasserijstraat, waar de voetbalvelden omgevormd 
worden tot tennisbanen. Naast de nieuwe sporthal komt 
er een grote balsporthal. Ook zaalvoetbal kan daardoor 
terug naar het Demerstrand.

De speeltuin verplaatsen we naar de locatie waar nu het 
skate-terrein ligt. Dit terrein leggen we op de plaats van 
de tennispleinen die vrijkomen wanneer de tennisclub 
verhuist. 

We geven de sportraad het ver trouwen om evenementen 
uit te werken waarvan zij vinden dat deze de sportiviteit 
van de Diepenbekenaar bevordert. We kijken hierbij verder 
dan de meest bekende sporten en zetten ook in op sport -
takken die bij het brede publiek nog niet bekend zijn.

2 Cultuur
We geven de cultuurraad het vertrouwen om 
evenementen uit te werken en stemmen de structuren 
van sport- en cultuurraden op elkaar af. 

We actualiseren het subsidiereglement. De besparingen 
die we realiseren door het reduceren van het aantal 
schepenen laten we deels door verhoogde subsidies 
terugvloeien naar sport en cultuur, jeugd en senioren.  

Een algemeen reglement voor al deze vrijetijdsdiensten 
zorgt voor administratieve vereenvoudiging voor zowel 
de verenigingen als het gemeentebestuur.

3 Toerisme
Via de opwaardering van ons patrimonium (zie 
“Patrimonium”) en het vervolmaken van onze fiets- en 
wandelwegen maken we Diepenbeek aantrekkelijker. 
Het Demerstrand, tevens het begin van het prachtig 
natuurgebied De Wijers wordt een sportief en recreatief 
belevingscentrum waar sporters, wandelaars, senioren en 
ook toeristen elkaar ontmoeten. 

4 Buurtwerking
Ik heb een hart voor mijn buur. Jij toch ook?

Soms heb je zin om iets te doen voor iemand anders. 
Soms heb je zelf wat nodig van anderen, maar we weten 
het niet allemaal van elkaar. Daarom blijven we de 
speelstraten, straat barbecues, en allerhande initiatieven 
waarin buren samen komen ondersteunen. Zo werken we 
samen aan een dorp waar het goed is om te wonen en 
waar je erbij hoort.

Heb je iets in de aanbieding of heb je iets nodig? Via ons 
buurtplatform kom je het van elkaar te weten en kan je 
elkaar helpen. Beter een goede buur, dan een verre vriend. 

Zet zelf de eerste stap en creëer mee een warme buurt.

Vrije tijd in Diepenbeek
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1 OCMW
Woonzorgcentrum 
Zuinig omgaan met de centen en toch investeren in 
onze Diepenbekenaren, het OCMW heeft bewezen dat 
het kan. Begin deze legislatuur zijn we gestart met een 
exploitatieverlies van ongeveer 300.000 euro zonder de 
afschrijving van ons woonzorgcentrum. Zes jaar later is 
het verlies weggewerkt inclusief de betalingen voor “de 
Visserij”. Meer nog, we hebben voor meer dan 5.500.000 
€ investeringen gepland. De nieuwe keuken is reeds 
in gebruik en de financiële mogelijkheden voor het 
bouwen van een dagzorgcentrum en serviceflats zijn ter 
beschikking. 

Sociaal huis 
Ook binnen de sociale dienst zijn er investeringen 
gebeurd waardoor we onze Diepenbekenaar beter 
kunnen van dienst zijn. Denk maar aan de oprichting 
van ons zorginfopunt, hoog aantal uren thuiszorg, 
opstart Huis van het kind, uitbreiding van het team 
maatschappelijk werkers enz..

We werken goed samen met andere actoren in de 
dienstverlening maar het OCMW/gemeente moet nog 
meer de rol opnemen om deze partners aan tafel te 
brengen. Samen met onze netwerkpartners willen we 
het aanbod op elkaar afstemmen en overlap en tekorten 
wegwerken.

Onze burgers hebben recht op een efficiënt 
georganiseerd dienstverleningsaanbod dat aan hun 
noden beantwoordt. 

Integratie OCMW - Gemeente 
De integratie van gemeente en OCMW zien we  
als een troef om het sociaal beleid te integreren in  
de andere beleidsdomeinen zoals wonen, vrije tijd,… 
We zullen blijvend extra aandacht hebben voor de 
kwetsbare burgers zodat ook zij in onze maatschappij 
kunnen participeren.

2 Ontwikkelings samenwerking
Ontwikkelingssamenwerking is geen kerntaak van de 
lokale overheid. Solidariteit vanuit alle politieke niveaus 
naar landen waar ze het moeilijker hebben vinden we 
belangrijk voor het collectieve bewustzijn. We behouden 
tijdens de volgende legislatuur dezelfde jaarlijkse bijdrage.

3 Dierenwelzijn
Hoe de mens zijn dieren behandelt, is een maat staf  
voor de aard van beschaving van de gemeenschap.  
Wij willen dan ook vooral dierenleed opsporen 
en willen dit doen door het creëren van een vast 
meldpunt waar Diepenbekenaren verwaarlozing van 
dieren kunnen melden. 

Op deze manier moet het mogelijk zijn om incidenten 
te vermijden, daders snel te kunnen opsporen en te 
bestraffen.
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1 Streefbeeld voor Diepenbeek 2040
We werken een coherent en consistent architecturaal 
streefbeeld uit voor Diepenbeek dat de toets van de 
GECORO doorstaat. We houden daarbij rekening met de 
mogelijkheden en beperkingen die Vlaanderen ons oplegt.

Ruimtelijke ordening, mobiliteit en milieu zijn onlos-
makelijk met elkaar verbonden.

2 Duurzame woonomgeving, 
levenslang wonen
We ondersteunen aanpasbaar en flexibel bouwen.  
Dat basis kenmerk maakt dat een woning zich kan 
aanpassen aan haar bewoners en niet omgekeerd. 

Comfort, toegankelijkheid en veiligheid maken 
levenslang wonen mogelijk. Zo vermijden we dat 
mensen met een kleine zorg behoefte nodeloos in 
een instelling terechtkomen.

3 Betaalbaar, divers en sociaal 
woonaanbod
De vraag naar woningen stijgt sneller dan het aanbod,  
wat tot gevolg heeft dat wonen steeds duurder wordt. 

Vooral de vraag naar starterswoningen, woningen voor 
eenpersoonshuishoudens en specifieke woningen voor 
ouderen zit in stijgende lijn. Op heel wat plaatsen is 
er nog onvoldoende woningdifferentiatie om aan die 
verschillende woonwensen tegemoet te komen. 

We zorgen ervoor dat het (sociale en private) woning-
aanbod in Diepenbeek voldoende divers is, met een 
bijzondere aandacht voor de meest behoeftige gezinnen 
en alleenstaanden. 

4 Betonstop 
Vlaanderen voert tegen 2040 een beton stop door. 
De effectieve verharding van de bodem moet dan 
stabiel blijven in stedelijk gebied en met 20% dalen in 
open ruimte. In bestaande villawijken komt net meer 
flexibiliteit. Nu laten strenge verkavelingsvoorschriften 
niets toe. 

Over het algemeen komen de maat regelen neer op meer 
woningen per oppervlakte. Diepenbeek is geen eiland 
en zal niet aan deze evolutie kunnen ontsnappen. Hoe 
verzoenen we dit met de kritiek van de bewoners die 
klagen dat het centrum wordt vol gebouwd?

Ons voorstel is om 2 ingrepen tegelijkertijd door 
te voeren: Het verhogen van het maximaal aantal 
bouwlagen in combinatie met het opkopen van oude 
panden en deze terug om te vormen tot groene oases 
in het centrum. 

Het is de enige manier om te zorgen voor voldoende 
zon, licht en lucht met toegang tot groenere, openbare 
ruimtes. 

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke 
ordening

De 
Diepenbeekse 

mobiliteit

Milieu



De 
Diepenbekenaar 

centraal

Blik 
op 

2040

Zuinig 
en 

efficient

1 Spartacus vs. plan B
Meer dan 6 jaar geleden sloot Diepenbeek in het kader 
van het Spartacus-project overeenkomsten af met het 
Agentschap Wegen en Verkeer, Infrabel en de Lijn.  
Deze overeen komsten behandelen o.a. het sluiten van de 
Diepen beekse overwegen en het aanleggen van een aantal 
wegen en bruggen. Deze geplande infrastructuurwerken 
maken de Diepenbeekse mobiliteit vlotter, veiliger en 
milieuvriendelijker.

Op het einde van deze legislatuur stellen we vast dat 
de werken nog niet gestart zijn, erger nog: de nodige 
budgetten voor de werken zijn zelfs nog helemaal 
niet voorzien. Bij het begin van deze legislatuur waar-
schuwden we onze coalitie-partners voor het risico om 
alle plannen voor Diepenbeek te laten afhangen van de 
realisatie van Spartaus-project. 

De Diepenbeekse financiën zijn ontoereikend om 
dergelijke infrastructuurwerken te dragen. 

Er zit dus niets anders op dan te gaan wegen in Brussel en 
daar duidelijk te maken dat grote delen van deze werken 
noodzakelijk zijn, ook wanneer de tram er niet komt. 

Een burgemeester hebben die deel uitmaakt van de 
grootste partij van Vlaanderen zou wel eens de enige 
oplossing kunnen zijn in dit anders onoplosbaar dossier.

2 En in afwachting? 
Moeten we ondertussen alleen maar met de vingers 
draaien dan? Natuurlijk niet!

Fietspaden 
We organiseren kloksgewijs eenrichtingsverkeer voor 
auto’s ten voordele van de fietsers. De prioriteit gaat naar 
veilige en toegankelijke fietspaden naar scholen, jeugd-en 
ontmoetingscentra. 

We scheiden de fietspaden van de weg door een groene 
buffer en bereiken zo een homogenisering van volume en 
snelheid van de weggebruikers.

Bij elk wegenis- en rioleringsproject wordt de weg 
heraangelegd in functie van bovenstaande visie.

Druk verkeer 
Ons doel is uiteindelijk om zeggen schap te krijgen over 
het gedeelte van de N2 dat het centrum doorkruist. In 
afwachting van de realisatie van de nodige omleidings-
weg bemoeilijken we de doorgang van de talrijke sluip-
wegen in Diepenbeek. 

Trage wegen 
We inventariseren en heropenen de “trage wegen” op 
basis van stafkaarten en onderhouden deze. Wandelaars, 
fietsers en ruiters zijn hun voornaamste gebruikers. 

Laadpalen 
Een aantal parkeerplaatsen voorzien we van elektrische 
laadpalen.

De Diepenbeekse mobiliteit
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1 Genk-Zuid
Ondanks de betere resultaten na het laatste bevolkings-
onderzoek verliezen we de problematiek van Genk-Zuid 
niet uit het oog. We zullen niet nalaten onmiddellijk in 
te grijpen bij het opvangen van alarmsignalen.

Watergebonden industrie die de co2 uitstoot helpt verlagen 
door vrachtwagens van de weg te houden moet kunnen.

Het toelaten van deze industrievorm kan alleen tegen 
strikte voorwaarden: geen geluidsoverlast of geurhinder. 
Geen luchtvervuiling en geen files. Geen kappen van 
bossen.

2 Park “Lutselus”
Op het stuk achter de gebouwen van Swennen, aan 
de Nieuwstraat, richten we een nieuw park in met 
bijvriendelijke bloemen en planten, poelen, prieeltjes 
en bomen die kunnen dienen als geboorteboompjes 
voor pasgeboren kindjes. Speelelementen en mooi 
afgestemd meubilair maken van dit gebied een mooie 
oase van groen langs een drukke baan. Bufferen met de 
juiste beplanting beperkt het lawaai van de Nieuwstraat. 

3 Sluikstorten
Sluikstorten blijven we aanpakken door te werken 
met mobiele camera’s. Dit systeem heeft de laatste jaren 
namelijk zijn vruchten afgeworpen. 

4 Windmolens
Windmolens kunnen, maar enkel als ze geen overlast 
bezorgen voor onze inwoners. Het comfort van 
de Diepen bekenaar mag niet ten koste van deze 
energievorm gaan.

5 Samenwerking
Diepenbeek bezit prachtige natuurparels. Het ontbreekt 
de gemeente aan financiële slagkracht om al deze sites 
volgens de regels van de kunst te onderhouden.

Dankzij de samenwerking met de verenigingen en de 
regionale land schappen kunnen we echter veel bereiken. 

6 Kappen van bomen
We vervangen bomen die voor overlast zorgen.  
Deze overlast kan van verschillende aard zijn. 

Tijdens onze huisbezoeken hoorden we vaak dat sommige 
bomen storende substanties afscheiden, stoepen en dallen 
vernielen en wortels hebben die tot in de riolering komen. 
Dit is niet meer van deze tijd. 

We hebben deze legislatuur al veel bomen vervangen en 
hiermee willen we verder gaan. Dit doen we telkens met 
de ‘Bijenplantengids’ onder de arm om de biodiversiteit te 
bewaren.

Het Diepenbeekse milieu
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2  Diepenbeek

1Rik Kriekels14Anne-Lies Bynens

2Marijke Peumans15Emiel Vanderspikken

3Jan Bynens16Liesbeth Steegmans

4Sarah Leuraers17Erno Sourbron

5Jordy Boons18Heidi Kesters

6Nancy Kwanten19Fons van Jeike Lambrichts

7Maarten van de Sande20Charlotte Bongaerts

8Britt Smolders21Marino Renquin

9Gert Boelen22Simone Steegmans

10Jo Serneels-Renders23Freddy Hamers

11Victor Van Nieuwenhove24Bart Knuts

12Inge Geraerts25Karen Alders

13Geert Vertongen

Hoe breng ik een geldige stem uit in Diepenbeek?
De computer toont eerst de lijsten voor de gemeenteraad en daarna voor de provincieraad.  
Tijdens het stemmen voor een bepaalde verkiezing kan je altijd een stap terug. Zodra je je keuze  
voor de gemeenteraad bevestigd hebt, is je stem officieel uitgebracht. De computer gaat dan over  
naar de verkiezing voor de provincieraad.

Wat als ik me vergist heb bij het stemmen?
Geen nood als je je vergist hebt bij het digitaal stemmen: je kan dit nog rechtzetten.  
Vervolledig de stemprocedure en vraag de voorzitter van het stembureau of je opnieuw mag stemmen. 
Zorg ervoor dat je dit doet voor de voorzitter je stembiljet gescand heeft.

Hoe geef ik een volmacht?
Je hebt 2 documenten nodig om een volmacht te geven: 

• Een attest dat bewijst dat u zelf niet naar het stemlokaal kan gaan. (bv. doktersbriefje)

• Het volmacht formulier A95 waarmee u een volmacht geeft. Dit formulier vindt u terug op  
de website https://vlaanderenkiest.be/formulieren/volmachtformulier

Geldig stemmen doe je zo ! 
• U kan enkel op de lijst stemmen (lijststem),  
• U kan enkel op één persoon stemmen (naamstem), 
• U kan op meerdere personen binnen één lijst stemmen (naamstem). 
• U kan zowel op de lijst als op meerdere personen van deze lijst stemmen.
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Rik voor burgemeester
Daar gaan wij voor! U toch ook?

Simone Steegmans

Bart Knuts

Freddy Hamers

Karen Alders

Mijn ambitie is het om via mijn engagement 
binnen de N-VA de sport in onze gemeente  
nog verder te stimuleren.

Ik wil mij graag onvoorwaardelijk en belangloos 
inzetten voor het goede reilen en zeilen van 
groepsactiviteiten in Diepenbeek.

Mijn grote troef is mijn 
doorzettingsvermogen wat ik  
wil gebruiken om voor ons mooie  

  Diepenbeek de juiste    
   beslissingen door te duwen.

Ik wil graag mijn ervaringen van 
de laatste 6 jaar als schepen verder 

uitdiepen om zo nog meer  
te kunnen doen voor  

alle Diepenbekenaren. 
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Anne-Lies BynensEmiel  
Vanderspikken

Fons van Jeike 
Lambrichts

Heidi Kesters
Na 6 jaar in de commissie “Ruimtelijke ordening” 
van de provincieraad te zetelen, vond ik het 
tijd om mij kandidaat te stellen voor deze 
gemeenteraadsverkiezingen.

Met mijn 19 jaar ben ik de jongste kandidaat op 
onze lijst. Ik zie mijn “jeugdig 
enthousiasme” vooral als 
een frisse wind in het 
politieke landschap.

Vanuit mijn positieve ingesteldheid en 
enthousiasme wil ik mij graag inzetten voor 
anderen waaronder zeker ook de jeugd.Van en voor Diepenbeek, steeds ten dienste  

van iedereen

Erno  
Sourbron

Liesbeth
Steegmans

Marino
Renquin

Mijn jarenlange ervaring als  
  Key Accountmanager in 

de telecomsector wil ik 
gebruiken om Diepenbeek 
mee te helpen besturen.

28 jaar was ik via radio VRD  
een stem voor Diepenbeek ,  

nu hoop ik op een stem  
van Diepenbeek.

Mensen plezieren en  
helpen zit in mijn 

genen en dus streef ik 
naar “meer beleving” in  
ons mooie Diepenbeek.

Zoals Rik altijd zegt : 

Meer “Charlotten” maakt  
het leven aangenamer. 

Dit wil ik ook trachten te doen 
voor de Diepenbekenaren.

Charlotte
Bongaerts
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Jo Serneels-Renders

Inge
Geraerts

Victor Van  
Nieuwenhove

Geert 
Vertongen

Nancy Kwanten

Britt 
Smolders

Maarten 
van de Sande

Gert 
Boelen

Na zes jaar te zetelen in de OCMW-raad is 
mijn sociaal engagement nog gegroeid. Wij 
moeten blijven inzetten op het welzijn van de 

Diepenbekenaar.

Mijn positieve levensstijl en 
durf om te 

ondernemen en te 
veranderen, zullen 
pluspunten zijn binnen 
onze partij.

Me inzetten voor onze lokale politiek is voor mij  
een kans om écht mensen te helpen 
en zo mijn steentje bij te dragen 
aan onze maatschappij”.

Mijn visie: het OCMW is geen hangmat maar 
een springplank naar nieuwe kansen.  
Werk blijft de beste remedie tegen armoede.Ik ga actief op zoek naar oplossingen door in 

dialoog te gaan en om er zo  
voor te zorgen dat er aan alle 
Diepenbekenaren gedacht 
wordt.

Mijn standpunt is dat we moeten 
durven ons meer naar de 

burgers toe te begeven en raad 
aan hen te vragen. Zij moeten 
meer zeggenschap krijgen.

Vanuit mijn ervaringen als secretaris en 
medeoprichter van Jong N-VA wil ik graag 

de stem van de Diepenbeekse 
jongeren nog luider laten 
weerklinken.

Ik wens Diepenbeek:  
“De juiste mensen op  

de juiste plaats”
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Beste dorpsgenoten,

Langs de andere zijde van dit boekje kan u lezen welk pers-
pec tief we aan Diepenbeek willen bieden. Om deze ideeën in 
daden om te zetten zijn er uiteraard politici nodig die deze taak 
aankunnen.

Met deze uitdaging in het achterhoofd heb ik mijn uiterste  
best gedaan om een zo sterk mogelijke lijst samen te stellen.  
Behalve de verplichte pariteit tussen mannen en vrouwen 
besteden we ook de nodige aandacht aan het mooie even-
wicht tussen jong en oud, studenten en gepensioneerden, 
werknemers en werkgevers. Er staan arbeiders op de lijst,  
vrije beroepen, zelfstandigen, ervaren lokale politici en 
nieuwkomers.

Vier jaar geleden hielden we jong N-VA boven het doop vont. 
Vandaag staan met Britt, Maarten, Victor, Emiel en Jordy  
vijf van hen op de lijst, laatstgenoemde zelfs op nummer 5.  
Het is onze manier om aan te tonen dat we het met de  
inbreng van de jongeren serieus menen.

Bij de eerste deelname aan de verkiezingen in 2012 was het 
meteen raak: N-VA maakte de afgelopen 6 jaar deel uit van het 
beleid. Met Karen en mezelf is onze lijst niet alleen 2 schepenen 
rijker, met Anne-Lies, Marijke, Nancy, Sarah, Jan en Geert erbij 
figureren er maar liefst 8 kandidaten met politieke ervaring 

als raadslid. Uittredende raadsleden Frans en Pieter 
(verhuist naar de VS) komen niet meer op, het 

hadden er dus ook zomaar 10 kunnen zijn. 
Geen enkele Diepenbeekse concurrent 

beschikt over zoveel recente politieke 
ervaring. 

Trots verwelkom ik ook onze overige 
“nieuwe” aanwinsten Liesbeth, 
Charlotte, Simone, Jo, Inge, Marino, 
Erno, Gert en Fons. Samen met onze 
bestuursleden Bart en Freddy vervol-

le digen zij mijn lijst. 

Het besturen van een gemeente met een 
jaarlijkse omzet van 30 miljoen euro en 

400 medewerkers legt bij de beleidsmakers 
een grote verantwoordelijkheid. Kennis en leider-

schap zijn nodig om dit in goede banen te leiden.

Met onze visie, mijn ervaring in de privésector en de steun van 
de N-VA ploeg ga ik dan ook resoluut voor de sjerp. 

 
Rik Kriekels, 
Lijsttrekker 
NVA Diepenbeek

Marijke Peumans

Sarah
Leuraers

Jan Bynens

Jordy 
Boons

Ik wil mij de volgende legislatuur graag inzetten  
voor het welzijn van alle Diepenbekenaren.

Mijn focus zal de komende 
6 jaar liggen op de lokale economie in 

Diepenbeek, het onder steunen 
van de handelaars om zo 

meer beleving te krijgen in 
onze gemeente.

Dicht bij de mensen staan en daadwerkelijk  
iets doen, daar ga ik voor !

Als parlementair medewerker van 
Karolien Grosemans 

wil ik graag de schakel 
zijn tussen Diepenbeek 
en Brussel.
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Verkiezingen winnen doe je niet alleen.  
Mogen wij daarom rekenen op uw steun om samen te werken  
aan een beter Diepenbeek?

Kandidaten N-VA Diepenbeek
Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018


