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www.n-va.be/diest

De saga rond het Sociaal Huis kende al heel wat afleveringen. Een korte ge-
schiedenis…

voorjaar 2010 : Een flinke opfrisbeurt aan de OCMW-gebouwen zouden al begin 
2011 gestart worden. Met een budget van 500 000 euro zouden deze gebouwen 
omgedoopt worden tot het Sociaal Huis.

Eind 2010 : Het bedrag van 500 000 euro was slechts een bedrag om het project in 
de boekhouding te creëren. Het nieuwe budget voor het Sociaal Huis is nu 2 700 
000 euro (maal 5,4 dus). Interleuven wordt aangesteld en ambitieuze plannen 
worden voorgesteld. Dit was nog voor de gemeenteraadsverkiezingen, toen er 
financieel geen vuiltje aan de lucht leek te zijn.

Eind 2012 : In volle verkiezingsperiode worden aanbestedingen uitgeschreven. 
Zo’n belangrijk project starten enkele dagen voor de verkiezingen is wel erg min-
achtend voor de kiezer.

Februari 2013 : Niettegenstaande het nieuwe bestuur dezelfde coalitie is van DDS-
sp.a/Groen besluit men het renovatieplan te laten varen ten voordele van een 
Sociaal Huis op de Citadel. Gebouwen op de Citadel zouden gerenoveerd worden 
met flinke subsidies (80 % werd vermeld). Onze fractie maakt bezwaren onder 
andere op vlak van toegankelijkheid. Maar het bestuur is vastberaden en gaat ten 
volle voor een Sociaal Huis op de Citadel. Interleuven ontvangt intussen 133 000 
euro voor de plannen in de Hasseltsestraat die niet gebruikt werden. Intussen 
wordt duidelijk dat er een verregaande integratie van het OCMW in de stad zal 
komen. Men spreekt over een ‘front office’ met dienstverlening voor de inwoners in 
het stadhuis en een ‘back office’ voor administratieve diensten op de Citadel.

April 2015 : Het Citadel-plan wordt opnieuw afgevoerd ten voordele van een nieuw 
renovatie-project aan de OCMW-gebouwen van de Hasseltsestraat.

Onze fractie is van mening dat een visie totaal zoek is en heeft zich voor dit punt 
op de gemeenteraad van april 2015 dan ook onthouden.
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Sociaal Huis
een processie van Echternach

Woord van de  
voorzitter
Beste inwoner van 
Diest en de deelge-
meenten. Met ons 
infoblad komen we 
weer naar u toe om u te informeren over 
het politieke en sociale reilen en zeilen in 
onze stad. 

In de nabije toekomst kunnen we mooie 
projecten verwachten, zoals de totale 
omtovering van de Citadel. Een project dat 
wij vanuit de oppositie steunen én kritisch 
opvolgen. Daarnaast zijn er zaken in onze 
stad die evolueren van een soap naar een 
heuse klucht. Zo komen er bij de geplande 
verkoop van de Begijnhofwoningen 
steeds meer problemen boven water. Zei 
ik een klucht? Foutje, want met een klucht 
kunnen we lachten en hier is het eerder 
huilen met de pet op! Verder brengen wij 
u in dit blad allerlei inside-informatie die 
u als inwoner zeker zal interesseren. Veel 
leesplezier!

Jong N-VA Diest
N-VA Diest heeft sinds begin maart 
haar eigen jongerenafdeling. De leiding 
bestaat uit: Ben Van Eechaute (voorzit-
ter), Jeff Waterschoot (ondervoorzitter) en 
Priscilla Mommen (secretaris). Jong N-VA 
Diest staat open voor iedere jongere van 
16 tot 31 jaar met een Vlaams gedach-
tengoed. Interesse? Mail dan naar ben.
vaneechaute@jongnva.be. Zeker doen!

Andy Snoeckx, 
voorzitter N-VA Diest

Priscilla Mommen, Jeff Waterschoot en Ben Van Eechaute

Uitnodiging!
Zondag 30 augustus is iedereen welkom op 
onze natuurwandeling van 4,5 km in Das-
senaarde. We verzamelen om 14u aan het 
vertrekpunt in de Asdonkstraat en zullen 
ongeveer anderhalf uur wandelen onder 
leiding van een ervaren natuurgids.



De N-VA en de lokale Diestse ondernemers zijn niet te spreken over de manier waarop het stadsbestuur het on-
derhoudscontract van de Citadel heeft toegewezen aan de Franse groep COFELY SERVICES, een onderdeel van de 
groep GDF SUEZ.

Er werd geen openbare aanbesteding uitgeschreven en de lokale ondernemers werden niet geraadpleegd. Het stads-
bestuur kende eenzijdig de opdracht toe aan de multinational GDF SUEZ, onder het mom dat de lokale onderne-
mers niet de kennis van zaken zouden hebben en omdat GDF SUEZ in het verleden reeds voor defensie werkte. 

Nochtans voeren de Diestse ondernemers geregeld opdrachten uit voor het stadsbestuur en met kennis van zaken. 
De N-VA begrijpt dan ook niet waarom de Diestse ondernemers werden geweerd uit de Citadel. Zij betalen veel 
belastingen, wat niet kan gezegd worden van de grote Franse multinationals zoals GDF SUEZ. 

Let wel: het gaat hier om het contract over het onderhoud van de gebouwen, niet over een renovatie.

www.n-va.be/diestdiest@n-va.be

Enkele maanden geleden bracht de stad het nieuws 
naar buiten dat het infirmeriegebouw in park Cerckel 
gerestaureerd zal worden. Een bestemming was er nog 
niet voor het gebouw.

Ongeveer een kwart van de Diestenaren zijn ouder dan 
65 jaar. De seniorenraad van Diest dacht meteen aan een 
‘Huis voor de senioren’. Hier zouden alle senioren een 
paar namiddagen per week welkom zijn. De infirmerie is 
door de centrale ligging goed bereikbaar voor iedereen. 
Een bijkomend voordeel van het gebruik van dit gebouw 
is natuurlijk de grotere sociale controle in het park 
Cerckel.

Onze senioren kunnen er gezellig verbroederen en 
verzusteren met de andere senioren van de stad, gezellig 

babbelen, kaarten of een gezelschapsspel spelen. Het is zeker niet de bedoeling om concurrentie te zijn voor 
de plaatselijke horeca, maar een drankje aan democratische prijs moet kunnen. Bij de restauratie moet er dus 
zeker rekening gehouden worden met de toegankelijkheid voor mindermobiele senioren. 

Momenteel zijn er gesprekken bezig met andere verenigingen die ook interesse vertonen. De infirmerie kan 
ook gebruikt worden voor vergaderingen, opleidingen, tentoonstellingsruimte, sanitaire voorzieningen voor 
de bezoekers van het park enzovoort. 

Hopelijk kan men rekenen op voldoende vrijwilligers om te helpen bij de realisatie van dit mooi project. Het 
zal een meerwaarde zijn voor onze stad. De N-VA trekt zeker mee aan deze kar!

De Catharinakerk staat nog altijd in de 
steigers en dat zal zo nog een tijdje blijven. 
Na de werken zijn de funderingen nog altijd 
te onstabiel om het gebouw uit de steigers te 
halen en om de veiligheid van de bezoekers te 
garanderen. De beslissing om de kerk vrij te 
geven hangt nu af van de natuur, wanneer de 
ondergrond tot rust komt en de funderingen 
voldoende gestabiliseerd zijn. 

Men heeft te lang met die restauratie gewacht. 
Toen het dossier door het vorige bestuur op de 
tafel van - toen minister - Bourgeois belandde, 
nam N-VA Diest haar verantwoordelijkheid 
en wees ze de minister op de urgentie van de 
situatie en de erbarmelijke toestand van het 
gebouw.

We zijn ondertussen verschillende jaren verder. Het is nu wachten tot de grondlagen tot rust komen en dan 
kan het gebouw vrijgegeven worden.

De kerk is dan dus nog niet toegankelijk. De elektriciteit is verouderd en ook het plafond moet veilig zijn 
voor de bezoekers. De N-VA heeft steeds en consequent op veiligheid gehamerd. Zie maar het gewijzigde 
veiligheidsbudget voor de sociaal culturele centra dat door onze druk tot stand kwam. 

Seniorenhuis in park Cerckel? Diests stadsbestuur weert lokale ondernemers uit citadel

Komt hier straks een ‘Huis voor de senioren’? 

Een prima idee, vindt alvast de N-VA.

Catharinakerk Wanneer kunnen we terug in de van het Begijnhof?

Op 26 februari 2013 betaalde het Diestse stadsbestuur 1 110 000 euro voor de aankoop van de Citadel Diest (het be-
bouwd gedeelte). Het citadelbos werd eigendom van ANB (Agentschap Natuur en Bos).
De aankoop door de stad Diest van dit gedeelte van de citadel vindt de N-VA een goede zaak. We hopen echt dat het 
project Citadel een succes mag worden, maar er zal nog veel water door de Demer stromen eer het zover is.
Ondertussen deed men al voor 1 000 000 euro andere uitgaven, onder andere voor allerlei verplichte studies,  maar ook 
voor onderhoud waar we wel bepaalde bemerkingen bij hebben (zie apart artikel hierboven).
Heel het project staat of valt met de bouw van een nieuw ziekenhuis op de Citadel. De visie om het nieuwe zieken-
huis te bouwen als een echt baken boven de stad ziet de N-VA wel zitten. Al de gebouwen die niet geklasseerd zijn, 
zullen afgebroken worden.
Aan de restauratie en de herinrichting van die geklasseerde gebouwen naar bruikbare kantoorruimten en lokalen 
hangt een stevig prijskaartje vast.
Ook heel belangrijk is de verbinding tussen de stadskern en de Citadel, dat steeds een eiland in de stad was. Daarom 
wordt er gedacht aan een roltrap vanaf de Allerheiligenkapel naar de Citadel.
Voor een kleine stad als Diest met nog heel veel geklasseerde gebouwen is het project Citadel onbetaalbaar. 
Daarom wordt er uitgekeken naar privé-investeerders en naar alle mogelijke vormen van subsidiëring. 
Het project Citadel Diest zal gespreid zijn over meerdere bestuursperiodes. N-VA Diest heeft de ambitie om tijdens één 
van die periodes mee de stad te besturen.
Als het huidige bestuur voldoende draagkracht wil om dit reusachtig project tot een goed einde te brengen is het 
absoluut noodzakelijk dat de huidige oppositie regelmatig op de hoogte gehouden wordt van de stand van zaken.

Tussen droom en daad …



Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

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 toegansgrecht 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:     /     /


