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Beste medebewoners van Diest,

ZATERDAG

28 oktober
2017

De deugddoende vakantie is voor
de meesten van ons voorbij en
we zijn met opgeladen batterijen
weer aan het werk of genieten
nog van de heerlijke nazomerzon.
De schoolbanken zijn weer
bevolkt en de studenten zitten
hopelijk weer een jaartje hoger
om (nog) meer kennis te vergaren.
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Aula Begijnhof

Het gemeentebestuur daarentegen verdient een dikke buis voor
de veiligheid in onze stad. Meer
hierover leest u in dit blad. Ook
het onderhoud van het gemeentelijk erfgoed kan beter. Nieuwe en
dure projecten verkopen natuurlijk
veel makkelijker dan het opknappen van bestaande gebouwen en
infrastructuur. Voor N-VA Diest
mag het bestuur blijven zitten,
maar dan in de betekenis van
‘een klas overdoen’ en zeker
niet zoals het stadsbestuur dit
begrijpt, namelijk vooral blijven
zitten in zijn bestuurszetel.
Verder leest u meer over de komst
van staatssecretaris Zuhal Demir
op zaterdag 28 oktober om 20 uur
in de Aula op het Begijnhof.
Via onze enquête horen wij tot
slot graag uw mening over wat er
in Diest moet veranderen.
N-VA Diest wenst u nog een
prettige nazomer.
Geert Nijs
Voorzitter N-VA
Diest

Wie is Zuhal Demir?
Demir werd geboren in 1980 in Genk. Ze groeide
op in een warm Turks-Koerdisch nest. Maar als het
op de kennis van het Nederlands en schoolresultaten aankwam, aanvaardden haar ouders geen half
werk. Bij de pakken blijven zitten, is aan haar dus
niet besteed. Ze studeerde rechten in Leuven, begon te werken in Antwerpen bij een internationaal
advocatenkantoor en kreeg daar, door haar achtergrond als Turks-Koerdische, al snel een band met het
volksnationalisme van de Vlaamse Beweging. Toen
Jan Jambon, nu vicepremier in de federale regering,
haar uitnodigde om mee aan de N-VA-kar te trekken,
ging ze daar graag op in.

Zuhal Demir komt naar Diest
Zuhal Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke
Kansen, Personen met een beperking, Grootsteden- en Wetenschapsbeleid, komt haar beleid in Diest toelichten en zal met
plezier al uw vragen beantwoorden. Iedereen is van harte welkom.
De toegang is gratis. Napraten kan met een hapje en een drankje in
de foyer.
OPGELET:

Het Begijnhof is autovrij. Er is parkeermogelijkheid in de Begijnenstraat, aan het
stedelijk zwembad (Omer Vanaudenhovelaan) en overal langs de Omer Vanaudenhovelaan.
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DENKEN.DURVEN.DOEN.

Diest, de veiligste stad van Vlaanderen?
Op de gemeenteraad van maart verwierp de meerderheid van DDS, sp.a en Groen unaniem het voorstel van
N-VA Diest om principieel toe te treden tot het SAVE-project. SAVE staat voor Samen Actief voor een VEilig
verkeer en werd opgericht door de vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen.
Toetreding tot het SAVE-project is gratis, maar vraagt wel heel
wat denkwerk. De burgemeester vroeg met enige aandrang om
tegen te stemmen, want ‘meewerken aan dit verkeersveiligheidsproject zou toch maar symbolisch zijn en niet veel meer
bijbrengen’. Volgens hem doen Diest en onze randgemeenten
al voldoende voor de verkeersveiligheid. N-VA Diest vindt de
beslissing van de meerderheid bijzonder jammer. Het SAVEproject is immers heel belangrijk voor familie en kennissen van
verongelukte kinderen en bij uitbreiding voor alle inwoners van
Diest.

Veiligheid aan scholen
In Diest zijn er bovendien veel scholen. Dagelijks gaan duizenden leerlingen al dan niet onder begeleiding naar school met de
auto, bus, fiets of te voet en dagelijks zijn er chaotische toestanden aan de ingangen van scholen.
Andere gemeentebesturen hebben blijkbaar een andere visie,
want al 92 gemeenten traden toe tot het SAVE-project, ook in de
buurt van Diest. Tessenderlo, Halen, Bekkevoort en iets verder
Heusden-Zolder, Glabbeek en Zoutleeuw doen al mee, net als
Scherpenheuvel-Zichem, dat in dezelfde politiezone ligt als
Diest.

 oor een verkeersveiliger Diest is verandering nodig.
V
Toetreden tot het SAVE-project had een belangrijke
stap kunnen zijn.
Argumentatie had geen zin en dus stemde elk lid van de meerderheid tegen het voorstel. Of hoe de burgemeester het stemgedrag van de voltallige meerderheid dicteert. De N-VA blijft zich
inzetten voor een veiligere gemeente.

De kasseien van het Begijnhof
Na het artikel in ons vorig huis-aan-huisblad en als antwoord op de tussenkomst
van gemeenteraadslid Renaat Rijnders blijkt dat het schepencollege in 2000 al een
studiebureau aanstelde in verband met de bestrating van het Begijnhof in Diest.
Ondertussen moet het studiebureau zijn plannen
aanpassen en terugsturen naar Onroerend Erfgoed Vlaanderen voor goedkeuring en subsidies.
Men zou nu eindelijk wel akkoord gaan met een
comfortstrook aan elke kant van de woningen
met in het midden van de straat de eigenlijke weg
met de oude kasseien, ook wel napoleonnekens
genoemd. Dat is voorzien in het beheersplan Begijnhof, dat werd goedgekeurd door de OCMWraad en de gemeenteraad.
Graag willen wij weten hoe ver de gesprekken
met het studiebureau en de nutsbedrijven staan.

Is er al een planning? Moeten we ongerust zijn
dat dit probleem nog eens op de lange baan
geschoven wordt? N-VA Diest vraagt dat het
stadsbestuur de nodige informatie geeft aan de
bewoners van het Begijnhof. N-VA Diest is niet
tevreden met kleine reparaties als het strooien
van fijne kiezel, want daarmee is het probleem
niet opgelost.
Dit verhaal is ongetwijfeld nog niet ten einde,
maar zoals het spreekwoord zegt: “De aanhouder wint”. Wij geven het alvast niet op.

Uw N-VA-gemeenteraadsleden
Frederik
Boone

diest@n-va.be

Lissy
Lenseclaes

Lydia
Mertens

Renaat
Rijnders

Mario
Kemps
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N-VA Diest blijft voorstellen doen
N-VA Diest doet ook vanuit de oppositie constructieve voorstellen. Die worden de laatste tijd steeds vaker
onterecht weggestemd door de meerderheid. We geven twee voorbeelden:
 T echnische bedenkingen bij bestek
Soms schrikken we ons een hoedje als we
de bedragen zien van bestekken. N-VAgemeenteraadslid Mario Kemps deed
meermaals de moeite om die bestekken
te analyseren.

A
 andenken voor verwijderde
graven

U herinnert zich misschien nog dat in
november vorig jaar heel wat nabestaanden van overledenen aangeslagen waren.
Er werd namelijk beslist dat een groot
aantal graven verwijderd zal worden.
Wij beseffen uiteraard dat het stadsbestuur soms moeilijke keuzes moet
maken en een wonderoplossing hier niet
mogelijk is.
Toch deden we samen met de Open Vld
een voorstel: graveer gratis de naam van

de overledene op een gedenkteken. Dat
voorstel werd echter weggestemd. “Ik kan
slechts één reden voor het wegstemmen
van dit voorstel bedenken”, zegt N-VAfractievoorzitter Frederik Boone. “Zij die
het voorstel formuleerden hadden niet de
juiste partijkaart op zak.”
Frederik herhaalde het ongenoegen van de
N-VA toen het bestek voor de ontgraving
op de gemeenteraad ter goedkeuring voorlag. “Het was bijzonder pijnlijk dat bij het
volgende agendapunt een budget voor een
grasmaaier goedgekeurd werd, die meer
zou kosten dan ons voorstel”, zegt hij.

Hij geeft op de gemeenteraad bemerkingen en doet ook voorstellen voor een
kostengunstigere werkwijze. Ook hier
luisterde het stadsbestuur niet naar onze
bedenkingen en voorstellen. Wij zijn dan
ook van mening dat het enge meerderheid-oppositie denken al een aardige
stuiver gekost heeft aan de Diestenaars.
Gelukkig weerhield de meerderheid ook
een voorstel van de oppositie. Sinds kort
kunt u met de wagen op het eind van de
K. Albertstraat (Lange Steenweg) ook
rechts afdraaien.
“We zijn tevreden dat het stadsbestuur
dit voorstel aannam”, zegt Frederik. “De
meerderheid ontmoedigt ons vaak, maar
toch blijft onze fractie zich inzetten en
kunt u net als de meerderheid blijven
rekenen op onze constructieve voorstellen”, besluit hij.

Wist u dat ...


 -VA Diest milieubewust is? Wij klagen mistoestanden aan
N
en proberen via de Vlaamse Milieumaatschappij oplossingen
aan te reiken. Het vuilnis zou opgeruimd moeten worden,
zodat de Demer gevrijwaard blijft van afval. De waterkwaliteit
zal daardoor bevorderd worden. Maar dat lijkt niet iedereen
begrepen te hebben, want in de Begijnenbeek ontdekten we
een nieuwe stortplaats.

Uw OCMW-raadsleden
Hilde
Kaspers

Geert
Nijs

Lieve
Sels

Marc
Leys

Freddy
Aerts

De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop
“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”

Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

Sociaal, niet socialistisch

Ieder
kind
€ 160
GELIJK per maand

Recordaantal
sociale
woningen

Efficiënte
overheid
= minder belastingen

De Vlaamse economie groeit
RECORD
EXPORT

302,4

miljard
in 2016

Aantal
vacatures

+26,4 %

Koopkracht

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen

Verkeersdoden

-15 %

100 miljoen

Totaalverbod

per jaar voor
fietspaden

op onverdoofd slachten

www.n-va.be/deveranderingwerkt
JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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