Wanneer krijgt Diest een eigen sporthal? (p. 2)

Ontbossing Diest (p. 3)

DIEST
  diest@n-va.be I

www.n-va.be/diest I jaargang 2018 I nr. 1 I maart

N-VA Diest

V.U.: GEERT NIJS, DIESTERSTEENWEG 230, 3293 DIEST (KAGGEVINNE)

Beste medebewoners van Diest,
Het is maart, maar toch denken we al aan 14 oktober. Die dag
zijn er immers gemeente- en provincieraadsverkiezingen.
Misschien vindt u dit niet zo belangrijk, maar vergeet niet dat
uw stem het verschil kan maken. Uw stem bepaalt immers mee
de samenstelling van het nieuwe stadsbestuur voor de komende
zes jaar. Ook N-VA Diest wil mee besturen, maar met u en niet
over u.
N-VA Diest heeft de laatste jaren als oppositiepartij heel wat
geleerd. De communicatie met de bevolking over de problemen
van alledag is ondermaats. Sportinfrastructuur is er nauwelijks.
Het parkeerbeleid is een echte ramp. Verkeersveiligheid,
algemene en persoonlijke veiligheid worden van tafel geveegd.
Lokale bedrijven worden genegeerd.
En ja, wat goed is mag ook gezegd worden. De Demer door Diest
is een aanwinst, het Molenhuis is prachtig (zij het dan zonder
parkeermogelijkheden) en ook Dassenaarde verdiende de volle
steun van de N-VA. Verscheidene wegen werden verbeterd.
Allemaal projecten die na jaren werden uitgevoerd.

Maar aan de andere kant werden bestaande historische
gebouwen zwaar verwaarloosd (de Infirmerie in park Cerckel,
het stadhuis, het Warandestadion, de bestrating van het
Begijnhof …).
Aan al de vorige opmerkingen werd te weinig aandacht besteed,
tenzij de laatste jaren en dan nog onder druk van N-VA Diest.
DDS beweert dat deze dossiers jaren kunnen aanslepen en dat
men wacht op een besluit van de overheid. Dat klopt, maar na
twaalf jaar in het bestuur te hebben gezeten, is dat wel heel kort
door de bocht. N-VA Diest hoort graag dat sp.a Diest de
armoede in Diest wil zien dalen en dat er meer sociale woningen
moeten bijkomen. Welke goedmenende medeburger wil dit niet?
Maar bedenk dat die partij, al veel langer dan DDS, mee de stad
bestuurt en deze problemen al lang had kunnen voorkomen of
oplossen.
N-VA Diest wil uw alternatief zijn.
Afspraak op 14 oktober.

Geert Nijs
voorzitter N-VA Diest

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Geert Nijs trekt N-VA-lijst
Het bestuur van N-VA Diest schoof Geert Nijs naar voor als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Geert is gemeenteraadslid in Diest en lid van de politieraad Demerdal. Hij werkt al 40 jaar als verpleegkundige
beeldvorming bij het AZ Diest. Geert woont in de deelgemeente Kaggevinne.
Lydia Mertens, Frederik Boone, Lieve Sels en Mario
Kemps vervolledigen de top vijf.
Lijstduwers zijn Renaat Rijnders en Jeroen Overmeer.
“Samen werken we aan een sterk verkiezingsprogramma”,
zegt lijsttrekker Geert Nijs. “Speerpunten zijn onder meer
een veilig Diest en een aangepaste sportinfrastructuur.”

Veilig thuis in een welvarend Diest

 rederik Boone, Geert Nijs, Mario Kemps, Lydia Mertens,
F
Renaat Rijnders, Lieve Sels en Jeroen Overmeer.
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Het team zonder fotograaf Frederik Boone.

Kerkenbeleidsplan

U hebt recht op informatie
Tijdens de gemeenteraad van september 2017
interpelleerde de N-VA, bij monde van raadslid
Mario Kemps, over de toekomst van de kerken in
Groot-Diest, gekend als het kerkenbeleidsplan.
Welke kerken zouden er in Diest op termijn
definitief sluiten?
Geruchten doen de ronde dat de kerken van Kaggevinne,
Poelske en de Vleugt op termijn zouden verdwijnen als
parochiekerken. De N-VA vroeg de meerderheid om
transparanter te communiceren over het kerkenbeleidsplan
en niet te wachten tot na de verkiezingen van oktober 2018.
Temeer omdat de bewoners van Diest en de parochianen graag
duidelijkheid willen over wat er met hun kerk zal gebeuren.
Burgemeester Laurys wilde niet bevestigen dat het stadsbestuur
voor de verkiezingen van oktober 2018 over het plan zou
communiceren. De N-VA begrijpt niet dat dit zo lang moet
duren, want de meerderheid en de kerkelijke overheid zijn al
sinds 2013 met deze materie bezig.

Onpopulaire maatregelen

Vermoedelijk wil de meerderheid wachten tot na de
verkiezingen, omdat in het kerkenbeleidsplan weleens
onpopulaire maatregelen zouden kunnen staan. Het maakt
de N-VA ook ongerust dat de meerderheid geen visie heeft op
nieuwe bestemmingen voor de kerken.
N-VA Diest blijft dit dossier opvolgen. U hebt immers het recht
om te weten wat er met de kerken in Diest zal gebeuren.

Geslaagde valentijnsactie
“Ik had gehoopt dat de valentijnsactie met het uitdelen van
chocolaatjes erg moeizaam zou gaan, zodat ik een deel zou moeten
meenemen naar huis”, lacht Frederik Boone. “Dat was echter niet
het geval: onze doos was in een mum van tijd leeg!”

Wanneer krijgt Diest een
eigen sporthal?
Diest betaalt jaarlijks 91 000 euro aan scholengroep
Adite voor de huur van sporthal KTA1.
Daarenboven komt de stad ook nog voor 50 procent
tussen in de renovatie van het sanitair en de
kleedkamers. Veel geld, vindt de N-VA.
Waarom kan Diest niet zelf een sporthal bouwen, eventueel
met hulp van privé-investeerders?
Waarom geen sporthal bouwen op de terreinen van de citadel?
Vermits het ziekenhuis hier toch niet komt, is er nog geen
bestemming voor dit terrein.
Zo’n sporthal kan ook gekoppeld worden aan andere
recreatieve activiteiten met mogelijkheid tot kort verblijf. De
vele sportverenigingen van Groot-Diest hebben recht op een
eigen sporthal, aangepast aan de hedendaagse behoeften. Alle
zaalsporters moeten er bovendien wedstrijden kunnen spelen.

Uw N-VA-gemeenteraadsleden
Frederik
Boone

diest@n-va.be
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Mertens

Renaat
Rijnders

Mario
Kemps
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De lichte waarheid in
Rondom Diest
In het magazine Rondom Diest van eind januari lazen
wij met stijgende verbazing het artikel ‘De waarheid aan
het licht’ over de ledverlichting onder de zitbanken langs
de Demer. N-VA Diest zet graag de puntjes op de i.

Ontbossing Diest
De recent gekapte hoek tussen de Diesterestraat en
het Liebrechtsveld in Molenstede, de verkaveling
van Kaggevinne en de Kriekelswarande in de
Vleugt: Diest is de voorbije jaren een pak minder
groen geworden. Hoog tijd voor een visie over het
groen in Diest.
“Toen ik zo’n vier jaar geleden van Mechelen naar Diest
verhuisde, was het groene Hageland een zeer welgekomen
verademing”, zegt bestuurslid Andy Vernelen. “Op vier jaar
tijd is Diest echter een pak minder groen geworden. Kijk maar
naar de recent gekapte hoek tussen de Diesterestraat en het
Liebrechtsveld in Molenstede. Ook Kaggevinne wordt verkaveld
en er is de Kriekelswarande, waar ook de nodige vraagtekens
bij gezet kunnen worden. En zo zullen er over heel Groot-Diest
wel gronden zijn.”

Groenere buurt

“Als we ervan uitgaan dat dit alles reglementair is, rijst bij mij
toch de vraag of er wel een visie is over het groen in Diest. Of
zijn we toch vervallen in de politiek van doe maar op? Kunnen
we in Diest niet gaan voor een korte- en langetermijnvisie
over het bebouwen van onze stad? Kunnen we niet aan
stadsontwikkeling doen met meer oog voor een groenere
buurt?”
Misschien gunt u N-VA Diest de kans om hierin het voortouw
te nemen. Oktober 2018 zal dat uitwijzen.

Het artikel gaat over de interpellatie van gemeenteraadslid Mario
Kemps over de dure ledverlichting die onder de zitbanken in de
Demerstraat werd aangebracht. Voor 62 meter ledverlichting
betaalde de stad Diest 85 035 euro. Deze ledverlichting schijnt op
het water, maar staat niet in het water.
De interpellatie kwam er al op de gemeenteraad van november 2017
en niet in december, zoals de journalist verkeerdelijk vermeldt. Wij
waren dan ook verbaasd dat deze oude koe uit de sloot kwam. In
het artikel wordt ook verwezen naar informatie die ingewonnen
zou zijn bij de firma Sarem-verlichting. Die heeft ons echter
formeel bevestigd dat haar werknemer genoemd in het artikel geen
contact had met de journalist. De auteur baseert zijn appelen-metperenvergelijking op verschillende IP-normen. De IP68-norm
(bescherming tegen verblijf onder water) werd niet vermeld in
de Schréder/Infrax-offerte, terwijl er in de offerte van de firma
Sarem opgevraagd door Mario Kemps wel gesproken wordt over
IP-norm 65 (bescherming tegen de waterstraten) en IP-norm 67
(bescherming tegen onderdompeling gedurende een bepaalde duur).
Bovendien zijn wij van mening dat de auteur van dit artikel geen
correcte weergave van de feiten kon geven zonder zich te bevragen
bij de indiener van de interpellatie, Mario Kemps, die zich door dit
artikel dan ook benadeeld voelt.
Geert Nijs
voorzitter

Renaat Rijnders
secretaris

Frederik Boone
fractievoorzitter

Liefst geen pottenkijkers
Investeringen tot 85 000 euro (exclusief btw) – dus in feite
tot 100 000 euro – zullen niet meer op de gemeenteraad
komen. Bestekken onder dit bedrag worden dus
voortaan niet meer ter goedkeuring aan de gemeenteraad
voorgelegd.
Natuurlijk heeft de N-VA samen met de ganse oppositie
tegen dit voorstel gestemd.
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De taxshift helpt u vooruit

Minimumloon

+€32
per maand
in 2018

Gemiddeld loon

+€28

€ 146

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

Hoog loon

+€23

€ 102

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

(2015-2019)

(2015-2019)

€ 74

per maand in
de volledige
taxshift
(2015-2019)

Meer nettoloon

Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar?
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon.
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht

De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder
groeien en bloeien.

Meer welvaart

Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen
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 - info@n-va.be - www.n-va.be
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