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Alle inwoners van Diest en deelgemeenten zijn van harte welkom om samen met
ons het glas te heffen op het nieuwe jaar.
Zoals elk jaar voorzien wij een lekker
hapje-tapje! U kunt er kennis maken met
en vragen stellen aan onze gemeenteraadsleden, OCMW-raadsleden en bestuursleden van de afdeling.
Zaterdag 18 januari vanaf 20 uur.
In Dansstudio Karteria Diest aan de
Nijverheidslaan (vroegere cinema)
Gastspreker:

V.U.: Andy Snoecx - Refugiestraat 14 bus 6 - 3290 Diest - diest@n-va.be

Peter De Roover
Erevoorzitter van
de Vlaams Volksbeweging
Chef-politiek van
Doorbraak
Oprichter van
De Werkvloer
Wat vindt Peter De Roover van de onderwijshervormingsplannen van Pascal
Smet? Zelf geeft hij al 30 jaar les in een technische school in Antwerpen. Samen met twaalf
leerkrachten en professoren richtte hij in 2013
De Werkvloer op, een vereniging waar leerkrachten centraal staan en er echt naar hen geluisterd wordt. Bent u zelf leerkracht? Of bent
u net als wij bezorgd over de kwaliteit van ons
onderwijs? Kom dan zeker luisteren! En uiteraard zal hij ook vooruitblikken op de verkiezingen van 2014 en zijn visie op de politieke
actualiteit geven.

www.n-va.be/diest

WOORD VAN DE VOORZITTER
Beste Diestenaren,
Beste inwoners van Schaffen, Molenstede, Deurne, Kaggevinne en Webbekom,
Laat mij starten met het leuke nieuws en u in de eerste plaats allemaal van
harte uitnodigen om samen met ons het glas te heffen op het nieuwe jaar!
Zoals u op deze pagina kan zien, hebben wij voor u een topspreker uitgenodigd. Kom zeker even langs! Een nieuw jaar, een nieuw geluid, maar helaas
geen nieuwe coalitie in Diest. Wel nieuwe belastingen, een pijnlijke ontslagronde en een uitverkoop van ons erfgoed. Daar leest u allemaal meer over in
deze folder.

BELANGRIJK JAAR
2014 wordt een belangrijk politiek jaar: de Vlaamse, federale en Europese parlementsverkiezingen staan voor de deur. Onze partij organiseert ter voorbereiding daarvan een groot ledencongres in Antwerpen eind januari. Alle leden,
ook van onze afdeling in Diest, hebben recent amendementen mogen indienen
op de congresteksten. Zo geven we democratisch vorm aan het confederalisme
dat Vlaanderen opnieuw welvaart en welzijn moet garanderen.

SLECHTE FINANCIËLE PAPIEREN
In Diest hebben we vorige maand kennis genomen van
de meerjarenbegroting van het stadsbestuur. Wat blijkt?
Na zes jaar DDS-sp.a-beleid zit de stad in slechte financiële papieren. Gevolg: belastingen gaan omhoog,
investeringen worden gehalveerd, Begijnhofhuisjes
worden verkocht, personeel wordt ontslagen en ook de
gemeentescholen worden in het uitstalraam gezet. Met
andere woorden: u betaalt de factuur van de vorige
legislatuur, toen DDS en sp.a ver boven hun stand
geleefd hebben.

ANDY SNOECX
Voorzitter
N-VA Diest

STEVIG INVLIEGEN
Maar dat vertellen ze u uiteraard pas NA de verkiezingen. Onze mandatarissen
in de gemeenteraad en de OCMW-raad zullen het stadsbestuur hier kritisch
over ondervragen, zoals de oppositie dat moet doen. Wij zijn alvast klaar om er
weer stevig in te vliegen dit jaar! Als u ons daarin wil steunen, dan weet u ons
zeker te vinden. Maar misschien nog belangrijker dan dit alles, wens ik u voor
2014 een gezond jaar met veel liefde, vriendschap en warmte!

Een BON voor
één gratis drankje op onze Nieuwjaarsreceptie!

DENKEN.DURVEN.DOEN.

50 euro betalen en geen gratis huisvuilzakken meer!
Misschien bent u het al vergeten,
maar wij nog niet. Oktober 2012: bij
de gemeenteraadsverkiezingen
verliest de uittredende coalitie van
DDS en sp.a meer dan 14 procent
van haar kiezers. Maar toch
beslissen ze om met een krappe
meerderheid van 14 op 27 zetels
gewoon verder te besturen alsof er
niets gebeurd is.

Kiezersbedrog
November 2012: DDS en sp.a maken
bekend dat de Diestenaren voortaan
een huisvuilbelasting van 50 euro
zullen moeten betalen! Hierover hadden ze uiteraard met geen woord gerept vóór de verkiezingen. Daar
bestaat maar één woord voor: kiezersbedrog.

alleen 50 euro belasting betalen, maar
het aantal gratis huisvuilzakken dat u
elk jaar krijgt, zal ook nog eens fors
verminderd worden. Minder service
voor meer geld, u verliest twee keer.
Met een brief van Limburg.net aan
alle inwoners van Diest werd het
slechte nieuws gemeld.

Minder service voor meer geld
Spijtig genoeg stopt het daar nog niet
bij. Want wat bleek op de gemeenteraad van oktober 2013? U moet niet

Wanbeleid
En dan nog is deze soap niet afgelopen! Want wat blijkt bij de presentatie

van de meerjarenbegroting in december? Nu krijgt u helemaal géén gratis
huisvuilzakken meer! En de belasting van 50 euro blijft uiteraard overeind. En straffer nog: u wordt zelfs
verplicht (!) om het aantal huisvuilzakken dat u normaal gratis zou krijgen, bij de stad aan te kopen. Dus
zelfs als u zuinig omspringt met afval
en niet alle zakken nodig hebt, moet
u ze toch betalen. Is hier een andere
naam voor dan wanbeleid? Het is nu
wachten op een nieuwe brief van
Limburg.net. Of zal het stadsbestuur
dit keer de moed opbrengen om deze
soap zelf aan de inwoners uit te leggen?
Hebt u in 2012 hiervoor gestemd op
DDS of sp.a? Wellicht niet. Bent u ook
kwaad dat zij u dit niet verteld hebben vóór de verkiezingen? Welnu, op
25 mei dit jaar zijn er nieuwe verkiezingen. Dan kunt u daar nog eens aan
denken.

N-VA Diest wil grondige renovatie van zwembad
Eind november maakte
Vlaams minister van Sport
Philippe Muyters (N-VA) bekend dat hij 10 miljoen euro
beschikbaar stelt voor
nieuwbouw- of renovatieprojecten van grootschalige
sportinfrastructuur zoals o.a.
zwembaden, die de draag-

“Dit is een unieke kans om het zwembad van Diest
eindelijk de kans te geven op een nieuw leven.”
Jeroen Overmeer, N-VA-gemeenteraadslid
kracht van één gemeente overstijgen. De voorwaarde is
dan ook dat verschillende lokale besturen en/of de provincie nauw met elkaar samenwerken en mee participeren
in het project. Het Vlaams Gewest financiert alvast 30 %.
N-VA-raadslid Jeroen Overmeer: “Dit is een unieke kans om
het zwembad van Diest eindelijk de kans te geven op een nieuw
leven. Elk stadsbestuur schuift dit dossier voor zich uit, omdat
een grondige renovatie financieel een zware dobber is en blijkbaar is dat nooit een prioriteit. Nochtans weet iedereen dat
het zwembad dringend aan renovatie toe is! Nu minister
Muyters 30 % van de factuur op zich wil nemen, roep ik het

diest@n-va.be

stadsbestuur alvast op om zo snel mogelijk met de provincie, de
buurgemeenten, de verschillende scholen in Diest, de Diestse
zwemclub en de zwemsportfederatie te overleggen om samen de
schouders onder dit project te steken en de nodige financiering
te zoeken.”
Intussen is bekend geworden dat de stad ScherpenheuvelZichem eraan denkt om haar zwembad De Beumkes te
sluiten. Wat als al die mensen ook in Diest willen komen
zwemmen? Een reden te meer om dringend te investeren
in een modernisering en uitbreiding van het Diestse
zwembad en een samenwerking op poten te zetten met de
buurgemeenten en de provincie.

Meerjarenbegroting stad Diest: allesbehalve sociaal
Alle gemeentebesturen moesten eind 2013 een meerjarenbegroting opstellen voor de periode 2014-2019. DDS en
sp.a maakten hier echter zo veel ruzie over dat zij er niet
in slaagden om deze oefening op tijd klaar te krijgen. Het
debat over deze begroting zal bijgevolg pas in januari
plaats vinden. De nieuwe belastingen zijn er nog snel-snel
op de gemeenteraad van december doorgejaagd, want die
moesten al ingaan op 1 januari … De opvallendste conclusies:

3 De verkoop van 27 huisjes op het Begijnhof is ook
heel pijnlijk. En dit alles doet vooral de vraag rijzen:
wat heeft men bij het OCMW de voorbije zes jaar eigenlijk gedaan, als nu plots blijkt dat er zoveel huisjes
op het Begijnhof dringend gerestaureerd moeten worden? Heeft men dan zes jaar lang niets gedaan en de
problemen voor zich uitgeschoven? N-VA Diest maakt
zich grote zorgen over ons mooie Begijnhof dat door
Unesco erkend is als werelderfgoed.

1 Deze zware besparingsronde bewijst dat DDS en sp.a
de voorbije legislatuur ver boven hun stand geleefd
hebben en veel te veel uitgegeven. Zes jaar lang hebben
zij samen bestuurd en nu plots – één jaar na de gemeenteraadsverkiezingen – vallen de lijken uit de kast.
Het goede nieuws was voor de verkiezingen, het
slechte nieuws vertelt men ons nu pas. Dit lijkt sterk
op kiezersbedrog, want men gaat ons niet wijsmaken
dat men deze financiële problemen niet had zien aankomen.

4 In het algemeen stellen we vast dat de belastingen stijgen en de investeringen bijna gehalveerd worden.
Economisch is dat gewoon slecht bestuur. En dit bewijst opnieuw dat men de voorbije legislatuur grote
sier gemaakt heeft: toen elk jaar meer dan 6,5 miljoen
euro investeringen, nu nog amper 3,5 miljoen euro investeringen. Tenminste als we de cijfers mogen geloven. In werkelijkheid zal het wellicht nog minder
worden.

5 Het strafste verhaal is dat van de huisvuilbelasting: u
2 Besparingen op de uitgaven, bijvoorbeeld door subsileest er op bladzijde 2 meer over. Dit heeft niets meer te
dies en werkingskosten met 20 procent te verminderen,
maken met mensen aanmoedigen om zuinig te zijn met
daar willen we nog begrip voor opbrengen. Alleen spijafval. Dit zijn gewoon platte belastingverhogingen.
tig dat dit lineair doorgevoerd wordt en niet op basis
van een evaluatie. Veel drastischer echter is het afstoten 6 Tot slot is het pijnlijk dat de parkeertarieven met 20
van bepaalde diensten bij het OCMW en het ontslag
procent stijgen, zeker als je weet dat de bevolking in
van een 50-tal medewerkers! Dat komt bijzonder hard
Diest nog elke dag de nefaste gevolgen draagt van het
aan en ontgoochelt ons van een coalitie die zich ‘socimislukte mobiliteitsplan van de vorige legislatuur. En
aal’ pleegt te noemen. Dit is allesbehalve sociaal. Het
als u een parkeerboete krijgt, betaalt u binnenkort geen
personeelsbestand geleidelijk aan afbouwen door niet
15 euro maar 25 euro, een stijging met maar liefst 66
alle gepensioneerden te vervangen: akkoord. Maar 50
procent.
mensen op
Net als heel veel inwoners
straat zetten, is
U mag er zeker van zijn: als grootste oppositieronduit schanvan Diest voelen wij ons bedrogen partij zal N-VA Diest dit stadsbestuur zeer stevig
delijk. Als het
aanpakken op de gemeenteraad. Want net als
door dit stadsbestuur.
stadsbestuur in
heel veel inwoners van Diest voelen wij ons
bedrogen door dit stadsbestuur: 6 jaar lang
de vorige legigrote sier maken en nu plots de factuur doorschuiven
slatuur een beetje zuiniger was geweest, had men dit
naar de belastingbetalers en naar het personeel van stad
kunnen vermijden.
en OCMW.

Uw N-VA-mandatarissen
Gemeenteraadsleden

Jeroen Overmeer

Hilde Kaspers

Frederik Boone
(fractieleider)

Renaat Rijnders

Lydia Mertens

Geert Nijs

Lissy Lenseclaes

OCMW-raadsleden
Mario Kemps
(fractieleider)

www.n-va.be/diest

Lieve Sels

Marc Leys

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
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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