Programma gemeenteraadsverkiezingen 2012
N-VA Diest: De kracht van verandering
PROGRAMMA: VOLLEDIGE TEKST

Algemeen
•

Meer burgerparticipatie: het nieuwe stadsbestuur moet meer evaluaties maken van
gerealiseerde projecten en de burgers daar beter bij betrekken via infovergaderingen en/of
hoorzittingen.

•

Meer aandacht voor de deelgemeenten: Kaggevinne, Molenstede, Webbekom, Deurne en
Schaffen. N-VA Diest wil dat het nieuwe stadsbestuur bij de start van de nieuwe legislatuur in
elke deelgemeente een hoorzitting organiseert om de plaatselijke bevolking te betrekken in
het bepalen van de beleidsprioriteiten voor hun deelgemeente. Eenzelfde ronde moet het
stadsbestuur organiseren halfweg de legislatuur.

•

Meer democratie in het algemeen: aanvragen van politieke partijen en andere verenigingen
om een actie te voeren in het straatbeeld moeten in regel positief onthaald worden door het
stadsbestuur, zolang als ze geen belemmering vormen voor de openbare orde of voor het
vlot verloop van een organisatie. Politieke partijen moeten bovendien, net zoals alle andere
lokale verenigingen die aangesloten zijn bij een erkende raad, aan dezelfde voorwaarden
gebruik kunnen maken van ontmoetingscentra en andere lokalen die eigendom zijn van de
stad.

Financiën & Begroting
De gemeentebelastingen in Diest zijn bijzonder hoog: 7,9% opcentiemen op de personenbelasting en
1560 opcentiemen op het kadastraal inkomen. Voor een bevolking die sowieso al niet bij de rijkste is,
komt dit hard aan. En dan zwijgen we nog over de vele belastingen die de Vlamingen moeten betalen
voor de regering Di Rupo. Voor N-VA Diest is het duidelijk:
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•

Er is in Diest absoluut géén ruimte voor een belastingverhoging! Wij willen dat de stad een
zuinig beleid voert. Elke euro moet efficiënt besteed worden.

•

Net als alle overheden in dit land moet ook de stad Diest werk maken van een slank
overheidsapparaat. Geen politieke benoemingen en vriendjespolitiek: bekwame mensen op
de juiste plaats. N-VA Diest wil investeren in efficiënte stadsdiensten en een klantvriendelijke
service voor de inwoners.

•

Een zuinig beleid voeren, d.w.z. de uitgaven onder controle houden, zal alleen niet volstaan.
N-VA Diest wil tegelijk werken aan hogere inkomsten, maar dan zonder de belastingen te
verhogen. Daarvoor is er een hogere economische groei en een hogere welvaart van onze
inwoners noodzakelijk. Het stadsbestuur moet daar mee aan werken.

Dankzij de digitalisering van de voorbije decennia moet het mogelijk zijn om de komende jaren niet
elke werknemer die met pensioen gaat, te vervangen. Zo houden we de personeelskost van de stad
in toom. De Vlaamse regering met N-VA-minister Geert Bourgeois maakt intussen ook werk van een
vermindering van de planlasten voor gemeenten. Zo zal het binnenkort niet meer noodzakelijk zijn
om aparte beleidsplannen in te dienen voor sport, jeugd, integratie en cultuur. N-VA Diest heeft de
ambitie om het bestuur van de stad Diest elk jaar 3% efficiënter te laten verlopen.
De schuld van de stad Diest is nog steeds hoger dan in vergelijkbare steden, ook al is ze de voorbije
jaren dankzij het Lokaal Pact van de Vlaamse overheid een beetje gedaald. N-VA Diest wil die
schuldgraad per inwoner verder doen dalen de komende jaren tot op het niveau van de met Diest
vergelijkbare steden.
Ook al zal er bespaard moeten worden en staan er extra uitgaven op ons te wachten (hogere
pensioenlasten, nutsvoorzieningen etc.), toch wil N-VA Diest dat de stad blijft investeren!
Investeringen van lokale besturen zijn immers cruciaal voor economische groei, op voorwaarde dat
we verstandig investeren. Dat wil zeggen dat we vooral moeten investeren in zaken die op hun beurt
economische groei genereren of mogelijk maken, zoals infrastructuurwerken, onderwijscapaciteit,
kinderopvang, bedrijfsterreinen etc.

Politie en Veiligheid
Diest wordt de laatste jaren enorm geplaagd door ‘kleine’ criminaliteit. De kranten staan er elke dag
vol van: winkeldiefstallen, inbraken in woningen, vandalisme, beschadiging van geparkeerde auto’s…
Bepaalde horecazaken worden ook geregeld getroffen door vechtpartijen. Voor het imago van de
stad Diest is dit een heel slechte zaak! Voor N-VA Diest moet er dringend een kentering in het beleid
komen. Diest moet opnieuw een veilig stadje worden. Dit is niet alleen een verantwoordelijkheid
voor het stadsbestuur: helaas dragen wij hier in Diest ook de gevolgen van het falende justitiebeleid
in heel België. Straffeloosheid regeert dit land: ontelbare strafbare feiten worden gewoon
geseponeerd en gevangenisstraffen minder dan 3 jaar (!) worden gewoon niet uitgevoerd! Dat is
echter geen excuus voor het stadsbestuur om zelf een kordaat veiligheidsbeleid te voeren.
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Als we Diest aantrekkelijker willen maken en beter op de kaart zetten als groeipool voor nieuwe
tewerkstelling, investeerders en bewoners, dan kunnen we die negatieve berichtgeving over de stad
en de onveiligheid missen als kiespijn. Het aanpakken van de criminaliteit is voor N-VA dan ook een
topprioriteit.
•

Nultolerantie voor zogenaamde ‘kleine’ criminaliteit, geen pamperbeleid. ‘Kleine’
criminaliteit is misschien ‘klein’ voor de daders, maar ‘groot’ voor de slachtoffers! Harder
optreden tegen criminaliteit, vooral in de cafés en de uitgaansbuurten, strijd tegen
drugshandel, strijd tegen vandalisme, optreden tegen voorbijrazende auto’s: ook
communicatief duidelijk maken dat we dit niet langer pikken, zodat er een ontradend effect
ontstaat! Het huidige stadsbestuur lijkt de problemen liever te ontkennen of te
minimaliseren, door te goochelen met allerhande statistieken die zouden moeten aantonen
dat het aantal criminele feiten gedaald zou zijn. Iedereen stelt echter dagelijks vast dat die
beweringen niet stroken met de werkelijkheid.

•

Vandaag zien we meer controleurs van Vinci parkeerboetes noteren dan dat we
politiemensen de veiligheid zien garanderen. Er is nood aan meer blauw op straat. De stad
moet de politie in staat stellen om meer zichtbaar in het straatbeeld aanwezig te zijn. De
wijkagent is bij uitstek de antenne die de ergernis over overlast oppikt en signaleert aan de
stadsdiensten. De politie moet zichtbaar aanwezig zijn in het straatbeeld, niet alleen in Diest
centrum maar ook in de deelgemeenten. Elke burger zou zijn of haar wijkagent moeten
kennen. Politieagenten moeten zo veel mogelijk ontlast worden van administratieve taken,
zodat ze meer op straat kunnen werken dan aan hun bureau.

•

Naar het voorbeeld van Leuven moeten er ook in Diest op bepaalde plaatsen
(uitgaansbuurten, winkelstraten…) niet alleen mobiele maar ook vaste veiligheidscamera’s
gehangen worden. Zo kunnen we de daders beter opsporen en ze hebben een ontradend
effect. Om potentiële daders af te schrikken moet er tegelijk forser gecommuniceerd
worden over de aanpak van criminaliteit.

•

Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) kunnen een hulpmiddel zijn in de strijd tegen
de zogenaamde ‘kleine’ criminaliteit, zoals sluikstorten, graffitispuiten, wildplassen of
geluidsoverlast. Maar opletten dat die sancties niet lichtzinnig uitgedeeld worden (bv.
rondhangende jongeren op een pleintje veroorzaken niet per definitie overlast). Er moet ook
altijd eerst een waarschuwing gegeven worden.

•

De stad moet infosessies organiseren voor de burgers waarop informatie gegeven wordt over
hoe men zijn woning of winkelpand het best kan beveiligen tegen inbraak. Tegelijk moet de
stad ook investeren in voldoende openbare verlichting, aangepaste beplanting en een
degelijk onderhoud van het openbare domein. Nette buurten kampen doorgaans immers
met minder criminaliteit.

•

Stadswachten kunnen mee ingezet worden om de veiligheid van de schoolgaande jeugd aan
de schoolpoorten te verzekeren.
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•

N-VA Diest wil ook blijvend investeren in materiaal, opleiding en de fysieke paraatheid van
alle brandweermensen.

•

Criminaliteit is een probleem van alle bevolkingsgroepen, zowel autochtonen als allochtonen.
Die laatsten mogen dus zeker niet als groep geviseerd worden. Maar het omgekeerde geldt
ook: we stellen vast dat er een aantal allochtone jongeren zijn in Diest die voor behoorlijk
wat overlast zorgen (en die op die manier ten onrechte een slechte reputatie bezorgen aan
de gehele allochtone bevolkingsgroep). Voor N-VA Diest moet er even streng worden
opgetreden tegen ELKE dader van overlast of criminaliteit, ongeacht de afkomst van de
dader. Niet strenger, maar ook niet minder streng: de wet is voor iedereen gelijk. Op
preventief vlak wil N-VA Diest het voorbeeld volgen van de gemeente Houthalen-Helchteren,
waar men allochtone vaders heeft kunnen engageren om sociaal toezicht uit te oefenen in
bepaalde wijken en om bepaalde jongeren aan te spreken op eventueel problematisch
gedrag.

Lokale Economie, Middenstand en Horeca
Economisch heeft Diest het moeilijk. We leven in tijden van besparingen, vele winkeliers en
handelaars zien zwarte sneeuw. In de horeca zijn de voorbije jaren verschillende zaken dicht gegaan,
vooral op de Grote Markt. Wij willen Diest opnieuw mooier, levendiger en welvarender maken. Diest
moet opnieuw bruisen! Dat kan alleen als we een ondernemingsvriendelijk beleid voeren.
•

De benoeming van een centrummanager als centraal aanspreekpunt voor iedereen die
onderneemt in Diest of dat overweegt te doen, is een positieve stap.

•

De voorbije jaren is er echter veel te veel ruzie gemaakt tussen het stadsbestuur en de
Diestse middenstand. Beiden moeten meer overleg plegen met elkaar en dringend samen
aan hetzelfde zeel trekken. Wij willen een stadsbestuur met een warm hart voor de
middenstand en middenstanders met een warm hart voor Diest! Er moet meer overlegd
worden tussen het stadsbestuur, de Middenstandsraad en de vzw Ondernemend Diest.

•

Het stadsbestuur moet de eigen administratie een ondernemingsvriendelijke houding
bijbrengen. Een kandidaat-ondernemer moet maximaal geholpen worden. Inzake
vergunningen moeten de stadsdiensten oplossingsgericht denken i.p.v. overal tot in het
absurde de letter van de wet toe te passen. Ook moet men trachten de procedures zo snel
mogelijk te laten verlopen en de maximumtermijnen niet uit te putten.

•

In de rand rond de stad moeten we proberen meer bedrijven naar Diest te trekken. Zo moet
er dringend spoed gezet worden achter de uitbreiding van de bedrijfsterreinen
Leuvensesteenweg Zuid, Webbekom Noord en Webbekom West. Hier willen we maar liefst
50 hectare extra bedrijfsterreinen in gebruik nemen. Verwacht wordt dat we daarmee
ongeveer 1.000 extra jobs creëren voor Diestse werkzoekenden. Ook voor de middenstand
en de horeca in Diest is dit een goede zaak.
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•

N-VA Diest wil niet alleen grote bedrijven naar Diest aantrekken. Om ook kleinschalige en
concrete projecten aan te trekken willen we een bedrijvencentrum oprichten, bv. in de
nieuwe stationsomgeving of elders in Diest. Een bedrijvencentrum is een gebouw met de
nodige kantoorinfrastructuur voor starters en kleine ondernemingen. Die kunnen dan hun
vaste kosten delen om zo efficiënt mogelijk te werken en geleidelijk aan te groeien.

•

N-VA Diest wil een speciaal actieplan opstellen om de horeca in Diest nieuw leven in te
blazen. De voorbije jaren zijn heel veel zaken dicht gegaan, met als gevolg een bij wijlen dode
en saaie stad. De horeca-uitbaters moeten ook voldoende betrokken worden bij acties en
promoties van de stad. Er moet ook een soepeler terrasreglement komen. Zo veel mogelijk
uniformiteit nastreven is goed, maar dit mag de eigenaars niet met onrealistische kosten
opzadelen. Wie lelijke ‘varkensruggen’ en stootkussens aanlegt op de Grote Markt (intussen
afgekeurd door Monumenten en Landschappen), moet ook niet te streng zijn voor
individuele horecabazen. De stad moet de horeca ondersteunen, niet wegpesten. Essentieel
voor de middenstand en de horeca is ook: voldoende parkeergelegenheid. In plaats van
parkeerplaatsen af te schaffen, wil N-VA Diest investeren in extra parkeergelegenheid. Meer
hierover bij Mobiliteit & Verkeersveiligheid.

•

N-VA Diest wil investeren in veiligere en vlakke trottoirs in de Hasseltsestraat (in plaats van
de huidige ongelijk liggende gladde steentjes, gevaarlijk bij regenweer), net zoals op de
Botermarkt gebeurd is. Ook in de Koning Albertstraat moet dit het winkelen een pak
aangenamer maken. Ook in de deelgemeenten moet er geïnvesteerd worden in veiligere
trottoirs.

•

N-VA Diest pleit voor een strenger toezicht op de nachtwinkels, telefoonwinkels etc.
Mogelijke sociale en fiscale fraude moet actief worden opgespoord en ook moet het
nachtlawaai tegen gegaan worden. Net zoals in Temse moet de stad een specifiek reglement
opstellen, met enkele nieuwe verboden zoals het veroorzaken van lawaai in de nabije
omgeving van nachtwinkels, het drinken van alcohol in en rond de winkels, het laten draaien
van de motor van een stilstaande wagen en het afspelen van muziek met een hoog volume.

•

De stad moet zo veel mogelijk ruimte laten aan private ondernemers. Zo is het niet de taak
van de stad om de horeca-uitbating te doen van de nieuwe evenementenhal, Den Amer.
Hiervoor moet de stad samenwerken met private horeca-ondernemers.

Mobiliteit & Verkeersveiligheid
Het nieuwe verkeersplan heeft veel kwaad bloed gezet. N-VA Diest wil een kritische evaluatie
waarna de nodige aanpassingen gebeuren. N-VA Diest wil een stadsbestuur dat meteen na haar
aantreden sereen overleg pleegt met de middenstand en op zoek gaat naar oplossingen. Minder
profilering, meer resultaten.
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•

De lelijke en onveilige ‘varkensruggen’ op de Markt (afgekeurd door Monumenten en
Landschappen) zijn een echte blamage voor de stad en moeten weg.

•

Het fileprobleem op de ring, vooral ter hoogte van de Hasseltsepoort voor en na de
schooluren, moet dringend opgelost worden. Het fileprobleem aan de Rasop is door de
recente aanpassing van de verkeerslichten al iets verbeterd, maar N-VA Diest wil een
grondige studie van het Vlaams Gewest (dat hiervoor bevoegd is) naar de gehele
verkeersknoop van dit kruispunt in combinatie met de verkeersafwikkeling naar de Colruyt
en de Carrefour op de Leuvensesteenweg. Het Vlaams Gewest moet ook de haalbaarheid van
een rotonde aan de Rasop bestuderen.

•

Diest is geen grootstad als Antwerpen of Brussel. De Markt verkeersvrij maken is voor N-VA
Diest uit den boze! Wij willen géén knip op de Markt. Er moet verkeer mogelijk blijven van
de Markt naar de Koning Albertstraat, van de Kaai naar de Markt en van de Markt naar de
Leuvensepoort. Nu moet men ettelijke kilometers omrijden, wat tijdverlies is voor de
mensen maar ook ecologisch niet verantwoord is. Om de Markt beter bereikbaar te maken
voor mensen zonder eigen vervoer, wil N-VA Diest dat de stad bij De Lijn aandringt op een
verbinding met een stadsbus van het station naar de Markt.

•

Voldoende parkeergelegenheid is essentieel, zowel voor de automobilisten als voor de
middenstand en de horeca. N-VA Diest pleit voor extra investeringen in parkingplaatsen,
zowel in de binnenstad als op de randparkings. Het stadsbestuur heeft (via een studiebureau)
de plannen voor een ondergrondse parking op de Veemarkt zo goed als begraven, maar
helaas zonder alternatieven te realiseren. Wij willen de parking op de Verversgracht in eerste
instantie fatsoenlijker aanleggen zodat ze beter begaanbaar wordt. In tweede instantie willen
we onderzoeken of deze parking via een publiek-private samenwerking kan worden
uitgebreid met verschillende verdiepingen.

•

Zolang dat laatste niet gebeurt, moet de parking op de Verversgracht voor N-VA Diest
volledig gratis worden. Het stadsbestuur heeft met het nieuwe verkeersplan van schepen
Flor Koninckx (sp.a) immers ook een verborgen belastingsverhoging doorgevoerd, door het
parkeren in veel meer straten betalend te maken waar dat vroeger nog gratis kon. Meer
gratis parkeerplaatsen moet het bezoeken van de stad opnieuw aantrekkelijker maken. N-VA
Diest wil het betalend parkeren in het stadscentrum beperken tot alleen die straten waar
een snelle roulatie noodzakelijk is en bijgevolg langdurig parkeren vermeden moet worden.

•

Ook in de stationsomgeving moet er meer parkeergelegenheid gecreëerd worden, zodat de
pendelaars geen kilometers moeten stappen vooraleer ze aan het station geraken. De goede
ligging van Diest met snelle treinen naar Brussel, Leuven en Hasselt, is een troef die we veel
beter dan vandaag moeten benutten.

•

In de renovatie van het Molenhuis in Molenstede moet er ook gezorgd worden voor meer
parkeergelegenheid.
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•

N-VA Diest wil een kordater politieoptreden tegen joyriders. Aan hoge snelheid
voorbijrazende auto’s zijn veel gevaarlijker dan brave mensen die uit vergetelheid
bijvoorbeeld 40 i.p.v. 30 km/h rijden, bv. aan het begin van de Hasseltsestraat of op de
Boudewijnvest (waar de politie vaak staat te flitsen). Er moet ook strenger worden
opgetreden tegen vandalisme aan geparkeerde auto’s (o.a. met behulp van vaste
veiligheidscamera’s op grote parkings en drukke winkelstraten).

•

N-VA Diest wil ook meer aandacht voor rolstoelgebruikers bij de heraanleg van wegen. In
het Begijnhof willen we dat er eindelijk eens werk gemaakt wordt van een comfortstrook
voor rolstoelgebruikers en minder mobiele mensen. Voor de voetgangers willen we ook
investeren in veiligere trottoirs in de Hasseltsestraat (in plaats van de huidige gladde
steentjes, gevaarlijk bij regenweer), net zoals op de Botermarkt gebeurd is.

•

Diest heeft vele troeven voor het fietstoerisme door onze centrale ligging in een heleboel
fietsroutes. N-VA Diest wil daarom enkele fietsinrijpunten creëren, met een kleine infokiosk,
wegenkaarten met fietsroutes, bv. aan de Halve Maan of de stationsomgeving.

•

Er moet tot slot blijvend geïnvesteerd worden in nieuwe en veilig ingerichte fietspaden, niet
alleen in de binnenstad maar ook in de deelgemeenten. Ook de vele rotondes in Diest
moeten zo ingericht worden dat ze voor fietsers veiliger worden.

OCMW, Welzijn, Gezondheidszorg & Sociale Zaken
Voor N-VA Diest is een lokaal sociaal beleid allereerst een geïntegreerd beleid. De schotten tussen de
gemeente en het OCMW verdwijnen best zo veel mogelijk. Ook samenwerking met andere
welzijnsactoren is sowieso noodzakelijk. Een efficiënt en transparant sociaal beleid wijst burgers op
hun individuele verantwoordelijkheid en waakt over het evenwicht tussen rechten en plichten. Voor
de N-VA is sociale insluiting het doel. Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. Het
engagement van vrijwilligers moet naar waarde worden geschat. De N-VA wil een inclusief beleid.
Aandacht voor de specifieke noden van wie het in onze samenleving moeilijk heeft, is best een vast
gegeven in elk onderdeel van het lokale beleid.
Een sociaal beleid is pas echt sociaal als het ten goede komt van de mensen die het echt nodig
hebben. Misbruik van ons sociale systeem en sociale fraude mogen we absoluut niet aanvaarden!
Hoe strenger we hier tegen optreden, hoe meer middelen houden we over voor de echte
behoeftigen in onze stad.
•

Het OCMW van Diest moet zeer nauwkeurig controleren of iedereen die bij het OCMW een
leefloon aanvraagt, wel echt steun nodig heeft (de zogenaamde ‘middelentoets’).

•

N-VA Diest wil dat het OCMW – zoals in Antwerpen – strenger controleert of de mensen die
een leefloon van het OCMW krijgen, ook voldoende inspanningen leveren om werk te
zoeken en/of een opleiding te volgen die door de VDAB wordt aangeboden. Een job is
immers de beste manier om uit de armoede te geraken!
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•

De stad moet er ook op toezien dat er geen sociale woningen leeg blijven staan en
onterecht in het bezit blijven van iemand die er geen nood aan heeft. De stad moet ook
actief ten strijde trekken tegen huisjesmelkerij.

•

Duidelijke regels voor de toewijzing van sociale voordelen: geen vriendjespolitiek, maar
objectieve criteria.

Met het oog op het opsporen en vaststellen van misbruiken moet het OCMW intens samenwerken
met de lokale politie, met de federale en regionale inspectiediensten en met arbeidsauditeurs.
De integratie van alle diensten sociaal beleid samen met het OCMW in één Sociaal Huis is een
positieve zaak. Dit Sociaal Huis moet open staan voor ALLE inwoners zonder hen te stigmatiseren. De
renovatie van het bestaande OCMW-gebouw was broodnodig, alleen betreuren we dat die renovatie
veel duurder is uitgevallen dan wat oorspronkelijk gebudgetteerd was.
Werk is voor N-VA Diest een cruciale factor voor een goede sociale cohesie en economische
welvaart. Wij pleiten voor een activerend arbeidsmarktbeleid, waarbij we werkzoekenden de weg
willen laten vinden naar het bemiddelings- en opleidingsaanbod en de openstaande vacatures
binnen en buiten Diest. Er moet een gezond evenwicht komen tussen de rechten en plichten voor
werkzoekenden: tegenover het recht om een uitkering te ontvangen, staat de plicht om actief op
zoek te gaan naar werk, om Nederlands te leren, om een opleiding te volgen en om een passende job
te aanvaarden. Daartegenover staat voor de stad en het OCMW de plicht om werkzoekenden zo
goed mogelijk te helpen in deze zoektocht en voor intensieve begeleiding te zorgen.
Initiatieven van gesubsidieerde tewerkstelling (sociale economie) op lokaal niveau moeten als doel
hebben om de betrokken mensen na verloop van tijd te doen overschakelen naar het reguliere
arbeidscircuit. Ze mogen bovendien geen oneerlijke concurrentie aandoen aan private
ondernemingen: de inhoudelijke opdrachten moeten dan ook strikt beperkt blijven tot de kerntaken
van de lokale overheid (zoals groendienst, veiligheid etc.).
De stad heeft ook een belangrijke ondersteunende rol te vervullen om de gezondheid van de
Diestenaren te helpen verbeteren. De stad Diest moet zich dan ook inschakelen in het
preventiebeleid van de Vlaamse gemeenschap en initiatieven ondersteunen zoals de mammo-mobiel
en bloeddonatie. N-VA Diest wil ook dat de stad het aantal artsen en zorgverstrekkers in kaart brengt
en hen betrekt bij haar gezondheids- en sportbeleid. N-VA Diest wil ook dat de volgende OCMWvoorzitter tegelijk schepen is van Sociale Zaken en Gezondheid, want een intense samenwerking
tussen deze diensten is cruciaal. Ook moet er worden samengewerkt met scholen, ziekenfondsen en
ziekenhuizen bij het organiseren van allerlei preventieve acties zoals valpreventie voor senioren,
sensibiliseren voor borstkankerscreening, sportpromotie, promotie van gezonde snacks op scholen
etc. Ook wil N-VA Diest dat de stad voldoende aandacht schenkt aan dierenwelzijn en bijvoorbeeld
initiatieven ondersteunt voor de sterilisatie van katten.
N-VA Diest vindt het een goede zaak dat Gasthuisberg Leuven beslist heeft om in de toekomst een
nieuw ziekenhuis te bouwen in Diest (streefdatum 2023) en dat wellicht op de gronden van de
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Citadel. Een ziekenhuis is een troef voor Diest en de Citadel is een mooie locatie. Wel stellen wij ons
vragen bij de omvang van de financiële problemen van het ziekenhuis. De financiële
herkapitalisering die nu dient te gebeuren, roept grote vragen op over het financiële beleid van de
voorbije jaren. We willen een grondig onderzoek hiernaar via een externe audit, zodat de
reddingsoperatie geen nieuw Dexia-verhaal wordt op kap van de belastingbetaler.
N-VA Diest wil ook dat de stad voldoende aandacht schenkt aan personen met een handicap. De
stad en het OCMW vervullen een voorbeeldfunctie bij de inrichting en het toegankelijk maken van
publieke ruimtes en gebouwen zoals het gemeentehuis, politiekantoor, cultureel centrum,
ontmoetingscentra, bibliotheek, OCMW-gebouw, sportcentrum, voetpaden, zwembad etc. Zo pleit
de N-VA voor de aanleg van een comfortstrook in het Begijnhof, zodat ook mensen in een rolstoel,
ouders met kindjes in een buggy en minder mobiele mensen in het algemeen kunnen genieten van
dit prachtige cultureel erfgoed.
Voor onze standpunten inzake sociale huisvesting: zie woonbeleid.

Onderwijs, Kinderopvang en Gezin
Een wijk, dorp, gemeente of stad moet een hechte gemeenschap zijn. Het sociale weefsel verbinden
en versterken is voor N-VA Diest een prioritaire opdracht. De aangroei, de verkleuring en de
vergrijzing van de bevolking vormen in zowat alle gemeenten een bijzondere uitdaging. De N-VA
trekt de kaart van een kwaliteitsvol gezinsbeleid. Centraal daarbij staat het werken aan voldoende,
betaalbare en flexibele kinderopvang, met een zoveel mogelijk gewaarborgde toegang voor
iedereen die werkt. Ook een geoliede buurt- en wijkwerking versterkt de sociale cohesie. Het
verenigingsleven en het vrijwilligerswerk zijn daarin onmisbare hefbomen en moeten financiële en
logistieke ondersteuning krijgen.
ONDERWIJS
N-VA Diest wil dat de stad een belangrijke lokale coördinatieopdracht voor onderwijs en vorming op
zich neemt. Kwaliteitsvol en bereikbaar onderwijs staat hier centraal. Dat betekent: onderwijsgeld
voor onderwijs en minder voor begeleidende structuren. Vaak is het lokale bestuur zelf inrichtende
macht en dus aanbieder van onderwijs. Ook het uittekenen van een flankerend onderwijsbeleid is
voor het lokale bestuursniveau een belangrijke opdracht. De gemeente neemt hierbij best een
sector- en netoverschrijdende regie op.
De stad moet ervoor zorgen dat de gemeentelijke scholen voldoende capaciteit hebben. Met name
in Molenstede, waar er heel wat nieuwe wijken gekomen zijn de voorbije jaren met veel jonge
gezinnen, moeten we extra plaatsen creëren. De stad moet hier vooral haar rol als lokale
onderwijsregisseur ter harte nemen. Ze moet zeer goed de globale onderwijscapaciteit in Diest goed
monitoren en tijdig de nodige investeringsdossiers indienen bij Agion waar nodig en zelf de nodige
budgetten voorzien waar mogelijk.
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N-VA Diest pleit voor de oprichting van een onderwijsraad, met aan het hoofd daarvan een
onderwijsregisseur, bij voorkeur de schepen van onderwijs. In die raad moeten alle
onderwijsmateries van de stad op een gecoördineerde manier besproken worden en op zoek gegaan
worden naar netoverschrijdende samenwerking. Ook het Lokaal Overlegplatform Diest kan in die
raad ondergebracht worden.
N-VA Diest pleit voor een versterkte samenwerking tussen de bedrijven, KMO’s en
onderwijsinstellingen in Diest, bijvoorbeeld via het aanbieden van stageplaatsen door bedrijven of
via de organisatie van bedrijfsbezoeken voor scholieren of studenten.
N-VA Diest wil ook dat het stadsbestuur een taalbeleid Nederlands voert voor al haar inwoners. De
stad kan zelf een laagdrempelig onderwijsinitiatief nemen of leesbevorderingsprogramma’s
ondersteunen.
N-VA Diest wil ervoor zorgen dat kinderen veilig aan school afgezet kunnen worden. Daar waar
mogelijk moeten we “kiss & ride”-zones creëren, bv. aan het Weerstandsplein i.p.v. de veel te brede
trottoirs.
KINDEROPVANG
De voorbije legislatuur zijn er extra plaatsen gecreëerd in de kinderopvang, een goede zaak! N-VA
Diest wil op deze weg voort gaan en bijkomend investeren in extra kinderopvang, zowel voor
kinderen tussen 0 en 3 jaar alsook in de buitenschoolse kinderopvang. Vooral in de deelgemeenten
Molenstede, Kaggevinne en Webbekom is dit broodnodig. Voldoende kinderopvang is cruciaal om
jonge ouders in staat te stellen om allebei te gaan werken. N-VA Diest wil er zo snel mogelijk voor
zorgen dat voor elke 100 kinderen tussen 0 en 3 jaar in Diest er minstens 50 plaatsen in de
kinderopvang zijn (vandaag zijn er dat 48 in Diest, terwijl 50 het streefdoel is in Vlaanderen). Tegelijk
willen we ook investeren in buitenschoolse kinderopvang, eventueel in de gebouwen van de scholen
zelf.
N-VA Diest wil dat er een uniek loket kinderopvang komt, bij voorkeur in het Sociaal Huis waar alle
sociale bevoegdheden samen moeten komen. Ouders die op zoek zijn naar een
kinderopvanginitiatief, moeten aan dat uniek loket een overzicht kunnen krijgen van alle mogelijke
initiatieven (ook de niet-gesubsidieerde) en moeten zich daar kunnen inschrijven op een centraal
beheerd register, zodat we het probleem van meervoudige inschrijvingen vermijden. Zo krijgen we
als stadsbestuur ook een beter overzicht van waar de noden het hoogst zijn en er dus prioritair
geïnvesteerd moet worden.
We willen potentiële kandidaten om zelfstandig onthaalmoeder te worden, stimuleren om die stap
te zetten. We doen dit aan de hand van informatievergaderingen en sensibiliseringsacties.
De stad moet het gebruik van het Nederlands promoten in alle kinderopvanginitiatieven.
Anderstalige kinderen zijn op jonge leeftijd immers het makkelijkst vatbaar voor het aanleren van
een taal.
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GEZIN
N-VA Diest wil ook de gezinstoets invoeren: vooraleer een nieuwe beleidsbeslissing te nemen, moet
het stadsbestuur de gezinstoets uitvoeren. Dit betekent dat er nagegaan wordt welke gevolgen de
voorgenomen maatregel zal hebben voor gezinnen met kinderen.
Bij grote organisaties zoals de braderij, de jaarmarkt, de 11 juli-viering, moet de stad telkens ook
gezins- en kindvriendelijke activiteiten aanbieden zoals een springkasteel, een optreden van een
lokale kinderdansclub, animatie… Leuk voor de kinderen en bovendien komen dan ook meer ouders
en grootouders naar die organisaties.

Lokaal migratie- en integratiebeleid
14 krachtpunten voor een sterker lokaal migratie- en integratiebeleid
N-VA staat voor een gedifferentieerd, maar inclusief lokaal migratie- en integratiebeleid. We
erkennen de diversiteit in de samenleving en zoeken naar maatregelen op maat. We baseren ons op
feiten, cijfers en grondige analyses en niet op percepties of veronderstellingen. We voeren een beleid
met aandacht voor wederzijdse rechten en plichten, rekening houdend met de diversiteit van de
doelgroep en in functie van het versterken van het lokaal sociaal weefsel.
De federale overheid tekent het algemeen asiel- en migratiebeleid uit. Hierbij moet de focus liggen
op het vereenvoudigen van de actieve arbeids- en studentenmigratie en het beperken van de
passieve migratie (gezinshereniging, regularisatie, asiel), het versnellen van de doorstroom en de
effectieve terugkeer van diegenen die hier niet kunnen/mogen blijven, vrijwillig als het kan,
gedwongen als het moet.
Vlaanderen staat in voor de begeleiding, inburgering en participatie van de wettig verblijvende
nieuwkomer zodat deze zo snel als mogelijk volwaardig kan participeren aan onze maatschappij.
Op lokaal vlak willen we bijdragen tot een vlot en correct verloop van de migratie- of
asielprocedure. Wie recht heeft op een wettig verblijf, willen we ondersteunen en voorbereiden op
een vlot integratieproces; wie hier geen toekomstperspectief heeft, moet voorbereid worden op
terugkeer.
N-VA staat voor een vlotte integratie voor wie een wettig verblijf heeft verworven. Het
inburgeringstraject van de Vlaamse Overheid biedt een eerste introductie. We zorgen voor
voldoende oefenkansen Nederlands en een kennismaking met de stad Diest in al haar facetten. We
stimuleren deelname aan het verenigingsleven, aan vorming en werk. N-VA Diest roept alle inwoners
van Diest op om er mee werk van te maken. De kennis van het Nederlands is van primordiaal belang
voor diegenen die zich in Vlaanderen vestigen.
ASIEL & MIGRATIE
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1. N-VA pleit voor een inclusief lokaal migratiebeleid waarbij er intensief wordt
samengewerkt tussen alle diensten die betrokken zijn bij dit beleid (zowel
gemeentediensten, politie, OCMW, de opvanginitiatieven als de federale diensten en de
parketten). We volgen de toepassing van het migratiebeleid op en waar mogelijk nemen
we passende maatregelen om aanzuigeffecten te vermijden en illegaliteit tegen te gaan.
Optimale dienstverlening betekent echter ook dat verblijfsvergunningen en
arbeidskaarten snel en correct worden afgeleverd mits groen licht van de Dienst
Vreemdelingenzaken.
2. N-VA Diest zal er op toezien dat het OCMW enkel materiële steun (en dus geen
financiële steun) toekent aan asielzoekers die worden opgevangen in Diest. Waar nodig
investeren we in (extra) Lokale Opvang Initiatieven (LOI) om een evenwichtig deel van de
kandidaat-vluchtelingen op te vangen. Uiteraard doet dit niets af aan het feit dat de
eindverantwoordelijkheid voor het falende asielbeleid bij de federale regering ligt.
3. Voor de N-VA moet de opvangtijd worden benut om asielzoekers voor te bereiden op
een eventuele vrijwillige terugkeer. N-VA Diest zal de samenwerking tussen
asielcentra/LOI’s en het OCMW stimuleren i.f.v. een beter informatie- en
begeleidingstraject voor vrijwillige terugkeer. Daarnaast moet de politie nauwgezet de
terugkeer van vreemdelingen opvolgen en hierover verslag uitbrengen in een
opvolgingsrapport.
4. N-VA blijft uiteraard principieel voorstander van een uitdoofscenario voor humanitaire
regularisaties. Zolang dit niet gerealiseerd wordt, pleiten we alvast voor een actieve rol
van de gemeente in de procedure voor regularisatieaanvragen. Waar mogelijk zal de
bevoegde schepen bij voorkeur zelf met de aanvrager in gesprek gaan en op basis van dit
gesprek een advies aan de Dienst Vreemdelingenzaken bezorgen.
5. N-VA Diest wil dat de stad streng optreedt bij een vermoeden van schijnhuwelijk of
schijnpartnerschap. In deze gevallen zal de gemeente het dossier steeds overmaken voor
advies aan het parket en weigert zij het huwelijk te voltrekken of de samenwoonst te
registeren tot wanneer er een positief advies volgt van het parket.
6. In geval van fraude draagt de gemeente de betrokkenen onmiddellijk over aan de Dienst
Vreemdelingenzaken met het oog op terugkeer. Hiervoor is het van belang dat er een
doorstroom is van gegevens tussen de stad, het OCMW en de Dienst
Vreemdelingenzaken. Zo weet de federale overheid waar elke gemeente mee bezig is en
omgekeerd. N-VA pleit er zo voor om misbruiken in kaart te brengen en te remediëren.
7. In heel wat herkomstlanden is het een heel gewone zaak om te huwen met een partner
in Vlaanderen. Dit leidt tot structurele vormen van huwelijksmigratie waardoor de
inburgering van nieuwkomers telkens weer opnieuw moet beginnen, het sociale weefsel
in bepaalde buurten van de gemeente onder druk komt te staan en de nieuwkomers
vaak geïsoleerd geraken omdat de realiteit niet beantwoordt aan hun verwachtingen. NVA Diest wil de betrokken gemeenschappen sensibiliseren om de gevolgen van deze
migratievorm duidelijk te maken en dergelijke huwelijksmigratie te ontmoedigen.
INBURGERING & INTEGRATIE
1. N-VA Diest pleit voor een inclusief lokaal integratiebeleid ingebed in de gemeentelijke
meerjarenplanning waarbij er intensief wordt samengewerkt tussen alle diensten die
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

betrokken zijn bij dit beleid (zowel interne gemeentediensten, als scholen, CAW, VDAB,
verenigingen,…).
N-VA Diest erkent de voorbeeldfunctie van het gemeentebestuur en zal een
doorgedreven diversiteitsbeleid voeren. Bij selectie, aanwerving, vorming en training
van gemeentepersoneel wordt rekening gehouden met de diversiteit van de bevolking.
N-VA is tegen positieve discriminatie, maar neemt wel maatregelen om mensen aan te
werven op basis van functiespecifieke competenties en neemt maatregelen om onnodige
drempels voor de tewerkstelling van kansengroepen af te bouwen.
N-VA Diest respecteert het dragen van levensbeschouwelijke symbolen als een
individuele keuze. Een gemeentebestuur is echter een overheid die een publieke
dienstverlening uitoefent. Bij rechtstreeks klantencontact bij openbare dienstverlening
wil de N-VA de keuzevrijheid om zichtbare levensbeschouwelijke symbolen te dragen,
inperken. Dan staat immers de neutraliteit van de dienstverlening voorop.
N-VA Diest pleit voor een intensieve toeleiding van alle nieuwkomers naar het
onthaalbureau. Meer specifiek is een sterk partnerschap nodig tussen OCMW en
onthaalbureau zodat nieuwkomers zo snel als mogelijk Nederlands leren en werk kunnen
vinden. Inburgering is een sleutelelement van activering. Voor N-VA Diest moet de
toekenning van een leefloon voor Nederlandsonkundige vreemdelingen afhankelijk
worden gemaakt van het verplicht volgen van taallessen Nederlands.
N-VA Diest wil actief aan gemeenschapsvorming werken. De gemeente kan een actieve
rol opnemen door initiatieven te ondersteunen die het samenleven bevorderen. Zo
wordt het gebruik van inburgeringscoaches gestimuleerd: het biedt Vlamingen de kans
om de nieuwkomers beter te leren kennen en geeft nieuwkomers de kans om
Nederlands te oefenen in een informele context en om een netwerk uit te bouwen.
N-VA Diest zal prioritair het gebruik van het Nederlands op alle terreinen stimuleren.
Iedere gemeente heeft een taalbeleidsplan met aandacht voor laagdrempelig
taalgebruik en oefenkansen Nederlands, maar ook met stimulerende maatregelen om
Nederlands leren te promoten. N-VA Diest pleit sterk voor het organiseren van taallessen
Nederlands voor anderstalige ouders op de school zelf.
De jeugd is de toekomst. N-VA Diest zal inzetten op een lokaal partnerschap tussen
school, ouders en het verenigingsleven om alle kinderen dezelfde kansen te bieden. Een
goede kennis van het Nederlands bij iedereen stimuleren, ieders sociaal netwerk
versterken en hen uitdagen om mee te doen aan de samenleving van morgen, zijn de
centrale uitgangspunten.

Leefmilieu, Energie & Landbouw
De N-VA maakt zonder enige aarzeling de keuze voor een lokaal energie- en milieubeleid dat steunt
op duurzaamheid. Rationeel keuzes maken inzake grondstoffen en producten, efficiënt inzetten van
de middelen, de vervuiler laten betalen en als gemeentebestuur zelf het goede voorbeeld geven: dat
zijn de krachtlijnen van het N-VA-beleid. Want de kwaliteit van onze leefomgeving bepaalt het
welzijn van de lokale gemeenschap.
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N-VA Diest is gechoqueerd door het nieuws over de verontreiniging van de site in Schaffen naast de
spoorweg door het jarenlange sluikstorten door de stadsdiensten. N-VA Diest begrijpt niet dat
partijen als DDS en sp.a, die zich graag een groen profiel aanmeten, al die jaren toestemming
gegeven hebben voor dit georganiseerde sluikstorten. Dit moet stoppen voor N-VA Diest. Helaas
zullen we de factuur van de grondsanering de komende jaren nog mogen betalen!
N-VA Diest wil dat Diest opnieuw een propere stad wordt. Zwerfvuil langs de straten, op trottoirs,
bermen, parken en pleintjes: ook hier moet de stad strenger tegen optreden. Het proper houden van
onze stad, alsook van de deelgemeenten, moet DE topprioriteit worden van de groendienst van de
stad. Stadswachten kunnen mee ingezet worden voor de orde en netheid van straten en parken. De
stad moet ook investeren in elektrische afvalstofzuigers en moderne straatveegmachines.
N-VA Diest is trots op de heraanleg van het park Cerckel. Als Vlaams minister van Onroerend
Erfgoed gaf Geert Bourgeois (N-VA) de stad Diest een premie van 300.000 euro voor de renovatie van
het landschapspark, de restauratie van het poortgebouw, de aansluitende parkmuur, de rotspartij en
de restauratie van de smeedijzeren brug. Daarmee wordt het park nu in zijn oude glorie hersteld en
wordt het opnieuw toegankelijk voor alle inwoners. N-VA Diest wil de komende jaren ook de tweede
fase van de heraanleg uitvoeren (met o.a. de restauratie van het infirmeriegebouw).
N-VA Diest vraagt dat de groendienst van de stad ook voldoende aandacht zou schenken aan het
onderhoud van het openbaar groen in sociale woonwijken. Eventueel kunnen de bewoners van die
wijken daarbij betrokken worden, mits de stad hen het nodige materiaal aanreikt en zelf instaat voor
het groenafval.
Cruciaal in Diest is de strijd tegen mogelijk overstromingsgevaar. Het stadsbestuur moet er alles aan
doen om overstromingen zoals die in 1998 ten allen prijze te voorkomen. N-VA Diest wil daarom
nauwlettend toekijken dat het Vlaams Gewest zo snel mogelijk de beloofde investeringen uitvoert
die daarvoor nodig zijn. N-VA Diest wil ook de strijd tegen erosie en wateroverlast voort zetten (cf.
gebied Lammerdries aan de Papenbroekstraat, met steun van provincie en gewest, cf. project in
Schaffen, cf. project in Bredestraat).
Bij de toekenning van premies voor energiebesparende investeringen moet de stad zeer goed
toekijken dat die niet dubbelop zijn met reeds bestaande premies van hogere overheden. Bovendien:
eens de investering voldoende ingeburgerd is, moet de subsidie gradueel afgebouwd worden. N-VA
Diest wil ook een samenwerking met de scholen opzetten voor educatieve pakketten over
energiebesparing.
De stad Diest moet zelf ook het goede voorbeeld geven inzake rationeel energiegebruik en energieefficiëntie: via energiebesparende maatregelen een vermindering van het eigen energieverbruik van
1% per jaar, nieuwe gebouwen zo veel mogelijk met duurzame materialen en energie-efficiëntie als
criterium mee opnemen bij overheidsopdrachten. N-VA Diest wil ook dat de stad onderzoekt of het
mogelijk is om kostenefficiënt elektriciteit op te wekken op basis van stromend water, aan de hand
van elektrische generatoren in de Demer ter hoogte van Saspoort.
DEMER DOOR DIEST
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•

N-VA Diest erkent dat het openleggen van de Demer een verfraaiing van de binnenstad zou
kunnen betekenen, maar stelt een aantal kritische vragen:
o

o

o

Vooreerst stellen we ons de vraag of dit project in deze tijden van besparingen, met
een armlastige stadskas, nog steeds financieel haalbaar is. Is de kostprijs voor de
stad nog steeds dezelfde als oorspronkelijk door de stad berekend? Vaak bij dit soort
megaprojecten is de uiteindelijke kostprijs een veelvoud van wat men oorspronkelijk
voorziet.
Intussen heeft het stadsbestuur de plannen voor een ondergrondse parking onder de
Veemarkt afgevoerd. Indien de Demer wordt opengelegd, verdwijnen er heel wat
parkeerplaatsen in de Demerstraat en (vooral) op de Kaai. Moet er niet eerst extra
parkeerruimte voorzien worden vooraleer we de Demer open gooien?
Tot slot vraagt N-VA Diest dat de stad garandeert dat er geen sprake zal zijn van
eventuele geurhinder en mogelijk overstromingsgevaar ingeval van noodweer zoals
in 1998. Ook moet de stad streng toekijken op eventueel sluikstorten.

•

N-VA Diest betreurt bovendien dat het uittredende stadsbestuur zo’n gigantisch project
heeft doorgeduwd zonder de oppositie daarbij te betrekken (waardoor ze een breder
democratisch draagvlak had kunnen bereiken). Dit zou democratisch fatsoenlijker geweest
zijn, zeker aangezien men beslist heeft over werken die pas in de volgende legislatuur
uitgevoerd zullen worden (en dus mogelijk door andere partijen, althans daar beslist de
kiezer over).

•

N-VA Diest wil daarom dat er bij het begin van de volgende legislatuur eerst een zeer
grondige kritische evaluatie gemaakt wordt van de bestaande plannen, rekening houdend
met de slechte financieel-economische situatie en de veranderde situatie inzake
parkeerplaatsen. Als op al deze vragen en bezorgdheden een positief antwoord geboden kan
worden, wil N-VA Diest dit project steunen.

Openbare werken en Stadsontwikkeling
Ruimte om te wonen, om te werken, om te ontspannen… De essentie van het ruimtelijke beleid is
het constructief verzoenen van groei (en de veranderingen die daarmee gepaard gaan) met het
behoud en liefst zelfs het verbeteren van onze leefomgeving. De stad moet samen met de burger
vorm geven aan positieve maatschappelijke projecten. Belangrijke accenten voor de N-VA zijn de
bescherming van de resterende open ruimte, het versterken van de woonkernen en het bieden van
ruimte om te ondernemen. Ruimtelijk beleid betekent keuzes maken, op Vlaams niveau, maar ook
op lokaal niveau. Voor de N-VA moeten bij de planning haalbaarheid (met kosten én baten) en
uitvoerbaarheid altijd centraal staan.
Citadel
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•

N-VA Diest betreurt het vertrek van de para’s uit Diest, een onbegrijpelijke beslissing van
CD&V-minister van Defensie Pieter De Crem. Dat het Belgisch leger moest hervormen en
afslanken is begrijpelijk, maar het is onbegrijpelijk dat de minister WEL toegegeven heeft aan
de druk van de Franstalige partijen MR en cdH om de kazernes van Bastenaken en Aarlen
toch open te houden en die van Diest niet. Twee maten en gewichten, waarbij de
Franstaligen in dit land telkens aan het langste eind trekken. N-VA Diest vindt dit schrijnend
voor onze para’s, die steeds bijzonder veel betekend hebben voor de stad (denken we maar
aan hun ongelooflijke hulp bij de overstromingen in de jaren ’90).

•

Aangezien het huidige stadsbestuur nog net voor de verkiezingen een zeer groot contract
gesloten heeft met o.a. het ziekenhuis Gasthuisberg van Leuven, is er reeds een beslissing
genomen over de herbestemming van de Citadel: in 2023 zal minstens een deel van deze site
in gebruik genomen worden voor de bouw van een nieuw ziekenhuis. N-VA Diest vindt dit
een positieve invulling van de site en vindt het ook positief dat er op deze manier een
ziekenhuis aanwezig blijft in Diest (met behoud van 400 personeelsleden), maar vraagt zich
af wat er zal gebeuren met dat deel van de site dat niet ingenomen zal worden door dit
nieuwe ziekenhuis. Wordt het niet moeilijker om dat deel vervolgens verkocht te krijgen aan
potentiële investeerders? N-VA Diest klaagt aan dat het aftredende stadsbestuur zulke
cruciale beslissingen – met zulke langetermijngevolgen – nog genomen heeft enkele
maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het prijskaartje van het contract is bovendien
zeer hoog en dreigt de financiën van de stad ernstige problemen te bezorgen.

•

N-VA Diest is vooral bevreesd voor een mogelijke verloedering van deze prachtige site
gedurende de jaren dat er nog geen herbestemming is gevonden (mogelijk tot 2023). Het
volgende stadsbestuur moet er ALLES aan doen om dit te vermijden. Zolang er geen nieuwe
herbestemming gebeurd is, moet het stadsbestuur alle mogelijkheden onderzoeken om
verloedering tegen te gaan. Eén van de pistes die N-VA Diest wil onderzoeken, is het
Camelot- of Lancelot-systeem, waarbij we mensen tijdelijk in leegstaande gebouwen laten
wonen tegen een zeer lage prijs, om op die manier voor sociale controle te zorgen om kraken
en onveiligheid te voorkomen. Alleen al uit respect voor onze para’s moeten we vermijden
dat deze prachtige Citadel-site een oord van verderf en criminaliteit wordt!

•

Bij de herbestemming van de Citadel wil N-VA Diest ook plaats voorzien voor een museum
over de geschiedenis van de para’s in Diest. De stad moet daarmee die herinnering levend
houden en in stand houden voor toekomstige generaties.

Stationsomgeving
•

De stationsomgeving moet zeer dringend en zeer ingrijpend heringericht en gemoderniseerd
worden! Dit is een project dat op stapel staat, maar het volgende stadsbestuur moet hier een
absolute topprioriteit van maken. Dit is één van de grote investeringsprojecten waarmee
Diest als stad kan heropleven op allerlei manieren en aldus meer welvaart tot stand brengen:
o meer parking nodig voor de pendelaars
o meer woongelegenheden voor mensen die gaan werken (en daarom dichtbij het
station komen wonen)
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o
o
o
o

veiligere organisatie van het verkeer van auto’s en bussen door de aanleg van een
nieuw busstation en een nieuw stationsplein
opwaardering van de horeca aan het nieuwe stationsplein
ruimte voor commerciële bedrijvigheid, nieuwe invulling bedrijvenzone Koudijs
ruimte voor extra kinderopvangplaatsen

De stad Diest zal om dit te realiseren intensief overleg moeten plegen met de provincie, de
NMBS, De Lijn, Interleuven en de Vlaamse overheid. N-VA Diest wil dat het nieuwe
stadsbestuur het tempo van deze besprekingen opdrijft zodat dit project zo snel mogelijk tot
stand komt.

Woonbeleid
Kwaliteitsvol en betaalbaar wonen zijn de hoofdaccenten van een lokaal woonbeleid. Het
gemeentebestuur voert hier een belangrijke regie. Als antwoord op de specifieke woonbehoeften
van jonge gezinnen, eenpersoonsgezinnen en senioren wil de N-VA meer verscheidenheid in het
woningbestand. De N-VA wil nog meer inzetten op koopwoningen en de sociale verhuurkantoren
versterken om de druk op de sociale huisvestingsmaatschappijen te verlichten. Bewoners moeten
echter wel respect hebben voor hun buren en hun buurt: asociaal gedrag en overlast pakken we snel
en kordaat aan. Op het vlak van woonkwaliteit zijn duurzaamheid en energie-efficiëntie
sleutelbegrippen.
•

N-VA Diest wil extra woongelegenheden creëren voor alleenstaanden en jonge gezinnen met
kinderen, voor mensen die met twee gaan werken en voor jonge gepensioneerden die graag
in de binnenstad komen wonen. N-VA Diest wil het gemiddelde welvaartspeil in Diest
optrekken, waardoor we Diest mooier en veiliger kunnen maken.

•

De stad moet zorgen voor een klantvriendelijke dienstverlening aan kandidaat-inwoners,
huurders en mensen met bouwplannen. Zij moeten op het gemeentehuis terecht kunnen
met al hun vragen hieromtrent en de gemeentelijke dienstverlening moet dit vanuit het
éénloketprincipe organiseren. Hier moet men ook informatie kunnen krijgen over allerlei
premiestelsels en gemeentelijke reglementen, woonkwaliteitsnormen e.d.

•

Om het aanbod op peil en de woningprijzen betaalbaar te houden, moeten we onvermijdelijk
nieuwe woongebieden aansnijden (= uitbreiding). N-VA Diest wil dit op een doordachte
manier doen, met aandacht voor een efficiënte verkeersafwikkeling, voldoende
parkeerplaatsen, groene en open ruimte.

•

Tegelijk wil N-VA Diest maximaal inzetten op ‘inbreiding’: zo veel mogelijk herbenutten van
bestaande woningen, door stimuleren van renovaties + aandacht voor heroriëntering van
appartementen/woningen naar service flats voor oudere mensen. Eigenlijk verdient de stad
Diest op dit moment een blaam voor het feit dat er op dit moment nog altijd geen enkele
service flat of assistentiewoning in Diest bestaat. De stad moet – naar het voorbeeld van de
stad Antwerpen – een rollend fonds oprichten om renovaties van leegstaande en/of
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verkrotte woningen uit te voeren, waarna die opnieuw verkocht kunnen worden en met dat
geld de stad opnieuw andere werken kan uitvoeren.
•

N-VA Diest wil ook premies geven om het boven-winkel-wonen verder te stimuleren.
Hiermee willen we de leegstand tegengaan alsook de onveiligheid in bepaalde buurten door
te zorgen voor meer sociale controle.

•

Met een voldoende hoge leegstandtaks willen we eigenaars van leegstaande panden
motiveren om hun pand aan een redelijke prijs te verkopen of verhuren. De stad moet deze
eigenaars elk jaar opnieuw wijzen op hun verantwoordelijkheid.

•

N-VA Diest wil ook dat de stad bij eigenaars van leegstaande panden meer promotie maakt
voor sociale verhuurkantoren. Bij die kantoren is de vraag naar woningen of appartementen
immers veel groter dan het aanbod.

•

Goede sociale mix voorzien in woongelegenheden: niet alleen sociale woningen, maar ook
woningen voor de private markt; niet alleen sociale huurwoningen, maar ook sociale
koopwoningen. Eigendomsverwerving is voor de N-VA de belangrijkste drempel tegen
armoede en verhoogt bovendien de betrokkenheid met de buurt.

•

Veeleer dan een uitbreiding van het sociaal huuraanbod wil N-VA Diest inzetten op de
renovatie van het bestaande patrimonium. Immers, het zijn helaas vaak de armste mensen
die de hoogste energiefactuur betalen. Sociale huurwoningen, en zeker de oudere, zijn vaak
nog heel energieopslorpend. N-VA Diest wil dat Diest Uitbreiding deze woningen
energiezuinig maakt, de beste manier om de koopkracht van deze mensen te verhogen.
Daarbij moet er gezorgd worden voor hoogrendementsglas, dakisolatie, warmtepompen en
aparte stookketels en meters per woning of appartement voor gas, elektriciteit en water.

•

De inburgerings- en taalbereidheidsvoorwaarde bij sociale huisvesting moet voor N-VA
Diest consequent worden toegepast en nageleefd. Inburgering en voldoende kennis van het
Nederlands zijn immers cruciaal voor een succesvolle integratie. Wie zich inschrijft op een
wachtlijst voor een sociale woning mag geen eigendom hebben (in binnenland noch
buitenland) en ook domiciliefraude mag niet worden getolereerd.

Cultuur & Onroerend Erfgoed
•

De bouw van de nieuwe evenementenhal Den Amer is een positieve zaak voor Diest. N-VA
wil wel dat deze zaal in eerste instantie gebruikt wordt waarvoor hij bedoeld is, namelijk om
de Diestse jeugd de kans te geven om in de eigen stad fuiven te organiseren.
Jongerenverenigingen moeten voorrang krijgen op meer prestigieuze culturele activiteiten.
Er moet ook op toegezien worden dat er geen activiteiten door de stad georganiseerd
worden die ook even goed door private partners georganiseerd kunnen worden. De stad mag
zich niet bezondigen aan oneerlijke concurrentie. Ook moet de stad Diest zo goed mogelijk
samenwerken met het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem, zodat er zo weinig
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mogelijk concurrentie ontstaat tussen Den Amer en Den Egger. Tot slot moet er ook dringend
een oplossing gevonden worden voor het probleem van parkeergelegenheid aan Den Amer,
want tot op heden maakt de stad onrechtmatig gebruik van privégrond.
•

De erkenning als Cultureel Centrum Diest is een stap vooruit: nu moeten we er nog voor
zorgen dat de subsidies van de Vlaamse overheid vooral ingezet worden op basis van
kwaliteit en niet alleen populariteit. Bij de organisatie van de Zomeranimatie en Diest Live en
andere festivals wil N-VA Diest meer dan vandaag kansen geven aan jonge talenten en
lokale artiesten uit onze eigen regio, in plaats van altijd peperdure nationale toppers. We
willen ook ruimte geven aan andere muziekgenres dan enkel de populaire muziek.

•

Het cultuurbeleid van de stad Diest moet aandacht hebben voor het klassieke
georganiseerde culturele verenigingsleven, maar ook voor spontane
gemeenschapsinitiatieven zoals buurtfeesten, kaartclubs, fotoclubs e.d. Het
gemeenschapsvormend effect is ook belangrijk. De stad kan lokale verenigingen ook
communicatief ondersteunen door hen bv. toe te laten reclame te maken voor hun
activiteiten via de (dringend te vernieuwen) website van de stad. N-VA Diest wil ook extra
investeren in de renovatie van enkele ontmoetingscentra, zoals De Ketel in Kaggevinne, het
Molenhuis in Molenstede en de SOK in Deurne.

•

N-VA Diest wil niet alleen aandacht voor “Cultuur” met een grote “C”, maar ook voor
“cultuur” met een kleine “c”. Zo kan bv. het belang van de amateurkunsten niet genoeg
benadrukt worden. De stad kan die ondersteunen door mee te participeren aan de Week
van de Amateurkunsten. Speciale aandacht mag daarbij besteed worden aan de specifieke
geschiedenis van de stad Diest, bv. met de verschillende gilden en rederijkerskamers. Maar
ook aandacht voor amateurtoneel, fanfare e.d.

•

Om onze Diestse kinderen aan het lezen te krijgen en de jonge ouders de weg naar de
bibliotheek te doen vinden, wil N-VA Diest het project van voorleesnamiddagen voor
kinderen in de bibliotheek verder stimuleren.

•

Kermis in de zomer willen we behouden, maar die van oktober (die nu al ingekort is van 10
naar 4 dagen) willen we liever afschaffen. Beter één fatsoenlijke kermis.

•

N-VA Diest wil dat de stad blijft investeren in haar onroerend erfgoed, één van de
toeristische trekpleisters van Diest. Zo is de renovatie van de Catharinakerk op het
Begijnhof enkel kunnen starten dankzij de 2 miljoen euro die N-VA-minister Geert Bourgeois
in de Vlaamse regering heeft vrijgemaakt. Dit restauratieproject kan tevens aangegrepen
worden voor educatieve doeleinden, door de vele scholen in Diest kennis te laten nemen
van deze prachtige kerk en de restauratie ervan. Op deze manier verhogen we de interesse
van de jeugd in het onroerend erfgoed van Diest. We moeten voluit inzetten op restauratie
en renovatie van dergelijke waardevolle gebouwen en tegelijk nadenken over een mogelijke
herbestemming van andere beschermde gebouwen.
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•

Als overtuigde Vlamingen willen wij dat de stad Diest eindelijk eens een fatsoenlijke 11 juliviering organiseert waar de Vlamingen trots op kunnen zijn. Dit kan met bv. een
academische lezing op het stadhuis en een optreden en drink voor het grote publiek in Den
Amer. Bij voorkeur stimuleren we ook wijkfeesten en buurtbarbecues in de verschillende
deelgemeenten, zodat 11 juli echt een Vlaams volksfeest voor iedereen wordt.

•

N-VA Diest wil ook dat er opnieuw een fatsoenlijke kerstmarkt komt in het centrum van
Diest, bij voorkeur op de Grote Markt, in samenspraak met de lokale middenstanders. Die
kerstmarkt zou, zoals in andere steden, minstens 10 tot 14 dagen moeten duren en de stad
in een sfeer van kerstwarmte en gezelligheid doen baden.

•

In 2014 herdenkt heel Vlaanderen de 100-jarige geschiedenis van de eerste wereldoorlog.
De stad Diest moet actief meewerken aan de herinnering van deze vreselijke periode uit onze
geschiedenis. Ook de scholen in Diest kunnen hierbij worden betrokken voor een interessant
pedagogisch project.

Jeugd en Senioren
JEUGD
Eén van de betere verwezenlijkingen van de voorbije legislatuur was de bouw van de nieuwe
evenementenhal, Den Amer. N-VA Diest vindt het een goede zaak dat jongeren en
jeugdverenigingen van Diest nu in eigen stad een echte fuifzaal hebben waar ze veilig en wel naartoe
kunnen. N-VA Diest betreurt echter dat deze zaal – die expliciet bedoeld was voor de Diestse jeugd –
zodanig veel gebruikt wordt voor culturele programmaties van zeer grote namen, die niet alleen
bijzonder duur zijn en in concurrentie met vergelijkbare zalen als Den Egger in ScherpenheuvelZichem, maar bovendien ervoor zorgen dat de eigen jeugd van Diest nauwelijks nog kan fuiven in
Den Amer. Als het van N-VA Diest afhangt, moet de jeugd opnieuw voorrang krijgen en aan een
goedkoop tarief gebruik kunnen maken van deze zaal.
Kinderen en jongeren hebben ruimte nodig om te leven en plezier te maken. Daarom wil N-VA Diest
blijven investeren in jeugdhuizen, speelpleinen, sportterreinen, groene ruimte… Indien eigen
huisvesting financieel niet haalbaar is, kan het multifunctioneel gebruiken van bestaande
infrastructuur misschien een oplossing bieden.
Jeugdverenigingen zijn een zinvolle en toekomstgerichte aanvulling in de opvoeding van jongeren tot
sociale en verantwoordelijke burgers. Zij verdienen dan ook een uitgebreide ondersteuning, op
financieel of op logistiek vlak. N-VA Diest wil ook initiatieven nemen om ervoor te zorgen dat ook
jongeren van allochtone afkomst geleidelijk aan de weg leren vinden naar de Diestse
jeugdverenigingen. Dit kan de integratie alleen maar ten goede komen. Tegen aparte
jeugdverenigingen voor allochtone jongeren verzetten wij ons met klem: dat is segregatie en geen
integratie.
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Tijdens de zomervakantie wil N-VA Diest een aantal straten inrichten als speelstraten, uiteraard na
overleg met en op vraag van de buurt zelf.
In het algemeen wil N-VA Diest jongeren stimuleren om initiatieven te nemen, te experimenteren
en allerlei activiteiten te organiseren, waarbij het stadsbestuur de formaliteiten tot een minimum
moet beperken. Jongeren doen immers veel nuttige ervaring op met zulke organisaties.
Tot slot wil N-VA Diest in het beleid ook een sterke link leggen tussen het jeugd- en het sportbeleid.
Enorm veel jongeren doen aan sport in één van de vele sportclubs in Diest en dat aantal moeten we
nog sterker doen stijgen. Daarom wil N-VA Diest investeren in onze sportclubs en dan vooral in een
dynamische en kwaliteitsvolle jeugdwerking.
SENIOREN
Senioren zijn een groeiende, maar zeer diverse groep binnen onze samenleving. N-VA Diest wil
senioren actief laten deelnemen aan het maatschappelijk leven. Hun inbreng is waardevol.
Specifieke thema’s die senioren aanbelangen moeten in het brede gemeentelijke beleid aan bod
komen, van openbaar vervoer tot cultuur en ontspanning. Lokale besturen moeten mee zorgen voor
een aangepast huisvestingsbeleid en een toegankelijke dienstverlening. Een kwalitatieve zorg- en
dienstverlening op maat van ouderen is een recht.
N-VA Diest wil dat de stad een seniorenbeleidsplan opstelt in samenspraak met de
seniorenadviesraad. Deze raad mag echter geen praatbarak zijn, de stad moet ook echt luisteren
naar de verlangens van de senioren. De stad moet ook geregeld enquêtes houden om de
tevredenheid van de senioren over bepaalde organisaties te meten. Cruciaal is dat de stad geregeld
activiteiten voor senioren organiseert, zoals seniorenfeesten, gespreksnamiddagen,
petanquewedstrijdjes, begeleide bezoeken, lessenreeksen in talen, computergebruik, fotografie etc.
Senioren aanzetten tot een gezonde en actieve levensstijl, moet een essentiële doelstelling zijn in
het seniorenbeleidsplan. N-VA Diest ziet vooral een actieve rol weggelegd voor de stad om senioren
aan te moedigen om veel te bewegen en indien mogelijk te sporten.
Bovendien moet de stad – al dan niet samen met de Vlaamse overheid – informatiecampagnes
opzetten om senioren te informeren over:
• De gevolgen van ongezonde voedings- en leefgewoonten;
• Valpreventie
• Gebruik van verschillende vervoersmiddelen en verkeersregels
• Zich laten testen op osteoporose, diabetes, prostaatkanker
• Correct gebruik van geneesmiddelen
• Hoe omgaan met ouderdomskwalen
• Het aanbod van lokale verenigingen die zich vooral op senioren richten.
De stad Diest moet het voor oudere mensen ook mogelijk maken om mits beperkte kosten langer te
kunnen blijven wonen in het eigen huis, op het moment dat ze wat minder mobiel worden. Bij de
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bouw van nieuwe woonkavels moet de stad ook ruimte voorzien voor service flats en
woonzorgcentra.
Om vereenzaming bij senioren tegen te gaan wil N-VA Diest een vrijwilligersproject stimuleren in
samenspraak met de jeugdverenigingen, waarbij er op regelmatige basis individuele bezoekjes van
jongeren aan senioren gebracht worden (indien ze dat zelf wensen uiteraard). Zo brengen we
jongeren en ouderen dichter bij elkaar en versterken we het sociaal weefsel in onze stad.
Belangrijk voor senioren is ook dat men zich veilig voelt in Diest. Voor N-VA Diest is het
onveiligheidsgevoel bij de Diestenaren een absolute topprioriteit. Daarvoor verwijzen we naar het
hoofdstuk Politie en Veiligheid, maar ook naar het hoofdstuk Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

Sport
•

N-VA Diest wil dat de stad met een “Sport Voor Allen”-beleid alle inwoners aanzet tot
levenslang sporten. De stad moet daarbij aandacht besteden aan zowel de geëngageerde
sporters als de niet-sporters en de sportkansarmen en dit binnen alle leeftijdsgroepen. Voor
jonge kinderen moet de stad bijkomend investeren in de aanleg van een aantal
speelpleintjes.

•

De Sportraad van de stad Diest heeft een bijzonder knappe inventaris gemaakt van alle
noden en tekortkomingen qua infrastructuur van de vele sportclubs in Diest. Helaas is hier
verder door het stadsbestuur nauwelijks iets mee gebeurd. N-VA Diest wil hier maximaal op
inzetten en – rekening houdend met de beperkte financiële ruimte - toch zoveel mogelijk
van de meest acute noden van de sportclubs beantwoorden. We moeten hier vooral zoeken
naar investeringen in infrastructuur waarbij verschillende sportclubs tegelijk de vruchten
kunnen plukken. Ook moet er gezocht worden naar private partners die mee willen
investeren. Het spreekt voor zich dat de stad dergelijke private partners geen oneerlijke
concurrentie mag aandoen.

•

Het stedelijk zwembad is dringend aan vernieuwing toe. Aangezien dit financieel een zware
investering vergt en de financiële middelen van de stad beperkt zijn, wil N-VA Diest hiervoor
op zoek gaan naar een private investeerder om samen met de stad een publiek-private
samenwerking tot stand te brengen. Eventueel kunnen hier ook andere kleinere sportclubs
bij betrokken worden, zodat ook hun infrastructuurnoden beantwoord kunnen worden.

•

De financiële subsidies voor sportclubs moeten vooral gaan naar sportverenigingen die
investeren in een kwaliteitsvolle jeugdopleiding en een professionele omkadering. Sport kan
een geweldige manier zijn om de jeugd van straat te halen en zo het probleem van
hangjongeren tegen te gaan.

•

Het Sport Voor Allen-beleid van de Vlaamse overheid moeten we consequent doortrekken in
het sportbeleid van de stad Diest. Zo is N-VA Diest trots op de aanleg van de Finse piste in
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het Warandepark dankzij de subsidies van de Vlaamse minister van Sport Philippe Muyters
(N-VA).
•

N-VA Diest wil ook voldoende a andacht besteden aan een sportbeleid op maat van oudere
mensen. In het kader van een alomvattend gezondheidsbeleid moeten we proberen zo veel
mogelijk mensen zo lang mogelijk in hun leven aan het bewegen en sporten te houden. Zo
pleiten we ook voor de aanmaak van een specifieke sportbrochure met het beschikbare
sportaanbod voor 60-plussers, zoals in Kortrijk gebeurd is.

•

Het Molenhuis in Molenstede moet dringend vernieuwd worden. Dit project staat reeds in
de steigers, maar moet voor N-VA Diest prioritair worden uitgevoerd.

•

Diest heeft vele troeven voor het fietstoerisme door onze centrale ligging in een heleboel
fietsroutes. N-VA Diest wil daarom een aantal fietsinrijpunten creëren, met een kleine
infokiosk, wegenkaarten met fietsroutes, bv. aan de Halve Maan of de stationsomgeving. Er
moet tot slot blijvend geïnvesteerd worden in nieuwe en veilig ingerichte fietspaden, niet
alleen in de binnenstad maar ook in de deelgemeenten.

Toerisme
Voor Diest is toerisme een steeds belangrijker wordende bron van inkomsten. Zeker voor de horeca
en de middenstand in het algemeen is het toerisme van bijzonder belang. N-VA Diest wil dan ook
blijven investeren in onze stad, zodat het toerisme blijft groeien. De stad Diest moet zichzelf
promoten zowel naar een binnenlands als naar een buitenlands publiek toe.
•

Met dank aan Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois (N-VA) is er vanuit Toerisme
Vlaanderen 5 miljoen euro voorzien voor de bouw van een nieuwe jeugdherberg in Diest
met maar liefst 80 bedden. Wij als N-VA-afdeling willen er volgende legislatuur voor zorgen
dat die bouw ook effectief en zo snel mogelijk gerealiseerd wordt. Een moderne
jeugdherberg vergroot immers de aantrekkelijkheid van de gemeente als reisbestemming
voor jongeren en rugzaktoeristen. Maar ook groepen en scholen kunnen gebruik maken van
het nieuwe logies. N-VA Diest kijkt voor de locatie van de nieuwe jeugdherberg vooral naar
de stationsomgeving die volledig hernieuwd zal worden, alsook eventueel naar de Citadel.

•

De stad Diest moet haar troeven inzake toerisme maximaal uitspelen: het
fietsknooppuntennetwerk, de vele erfgoedsites, watertoerisme, de rijke eet- en tafelcultuur,
het Begijnhof etc.

•

N-VA Diest wil ook maximaal inzetten op de troeven die Diest heeft als Oranjestad. We
willen een actief promotiebeleid voeren specifiek naar het Nederlandse publiek.
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