
Beste Groot-Diestenaar,

Diest durft? 

Misschien moeten we ons eens 
beginnen af te vragen wat Diest 
juist durft. De 65-plussers steunen 
in hun zorg met de gele doos? Nee, 
dat doet het stadsbestuur niet. De 
Diestenaar laten betalen om te 
gaan zwemmen in de Halve Maan? 
Ja, dat durven ze wel, na een interne 
machtsstrijd tussen de liberalen 
van de provincie en de stad. Een 
degelijk actieplan voor ons erfgoed? 
Ontbreekt volledig. Een gezamenlijk 
zwembad met de provincie? Nee, 
dat zien ze ook niet zitten.

Wat durven ze dan wel? Trouwen 
in openlucht. Mooi, maar zoals 
zovele beslissingen wordt ook deze 
gecommuniceerd zonder dat de 
goedkeuring van de gemeenteraad 
afgewacht wordt. Gemeenteraads-
leden worden afgeschilderd als 
leugenaars en onruststokers. Een 
democratische besluitvorming 
wordt onmogelijk gemaakt.

Diest durft, ja, maar niet datgene 
wat de Diestenaars vragen.

Met Vlaamse groet,

John Haex
Afdelingsvoorzitter

Een bloemetje voor 
een Diestenaar
Met ons vierde bloemetje (en bakske 
bier) voor Diest zetten we twee bekende 
Diestenaars in de bloemetjes. 

Als je op de Citadellaan fietst of met de 
auto richting Molenstede rijdt, zie je aan 
de rechterkant de woning van Charel 
Torbeyns en Jeanneke Deflem. Je ziet er 
op de heuvel een heel grote weide met heel 
wat dieren (geiten, een koe, een pony ...). 
Soms is het gras er zo groen dat je denkt 
in de Vlaamse Ardennen te zijn, soms is 
het er zo dor dat je denkt dat er een brand 
geweest is. Als de wind er raast, mag je 
gerust denken aan het bekende boek en de 
film ‘Woeste hoogten’ van Emily Brontë.

Gezond boerenverstand
Bij Charel en Jeanneke denken we aan 
het gezonde boerenverstand. Charel is 
een duivenmelker, een echte tuinier, een 
manusje-van-alles. Vooral zijn grenzeloze 
inzet als accordeonist voor het goede doel 
is heel bekend. En natuurlijk mogen we 
zijn lekkere frieten niet vergeten, want 
Charel en Jeanneke willen niet dat er iets 
van mindere kwaliteit geleverd wordt.

Onbetaalbaar als vrijwilliger
Bij Jeanneke denken we aan haar tome-
loze inzet als kokkin, ook voor het goede 
doel. Onbetaalbaar als vrijwilliger. Orga-
niseren, aankopen doen, taken verdelen 
en delegeren. Haar vispannetje maakt 
iedere kok jaloers.

Allebei heel erg bedankt voor jullie inzet 
als vrijwilliger!

Gele doos redt levens
De N-VA blijft constructieve oppositie voeren. Zo stelde 
Lydia Mertens op de gemeenteraad de gele doos voor. 
Daarin wordt een beknopt medisch dossier bewaard, 
zodat hulpdiensten bij aankomst bij de patiënt direct 
beschikken over belangrijke info zoals de bloedgroep, de 
huisarts en allergieën. 

Helaas voerde de meerderheid dit voorstel 
af. Maar wij blijven hoopvol en zetten de 
gele doos weldra opnieuw op de agenda.

Lydia Mertens
Gemeenteraadslid

Charel Torbeyns en Jeanneke Defl em: 
misschien wel de bekendste vrijwilligers 
van Diest. 
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Jong N-VA’ster Amina Bilal vluchtte vijf jaar geleden naar Vlaanderen:

Stel jezelf eens voor, wie is Amina Bilal?
“Ik ben Amina, ik ben afkomstig uit 
Syrië maar ben een Koerd. Ik ben onder-
tussen al vijf jaar in Vlaanderen en ben 
sinds kort begonnen aan mij rechten- 
studie aan de VUB. Rechten studeren is 
al lang mijn grote droom en het voelt 
geweldig om die droom werkelijkheid te 
zien worden. In mijn vrije tijd is lezen 
al jaren een van mijn grootste passies. 
Daarnaast rijd ik ook graag paard, maar 
door de coronacrisis en mijn drukke 
studie is dat al een tijdje geleden.”

Wat zou je graag bereiken in de politiek?
“Goede vraag. Politiek kan je een beetje 
vergelijken met een diepe zee. Enerzijds 
moet je oppassen dat je niet meteen heel 
diep duikt, want dan verdrink je. Maar 
wanneer je bovenaan blijft drijven, weet 
je niet wat er onder je gebeurt. Het is dus 
belangrijk om steeds een goede balans te 
behouden. Ik kom zelf van een land waar 
ik veel oorlog en armoede heb gezien. Ik 
heb mezelf enkele jaren geleden voorge-
nomen om iets aan de kinderarmoede  
te doen wanneer ik zelf in goede levens- 
omstandigheden vertoef. Nu is dat  
moment aangebroken en dat is ook de 
reden dat ik in de politiek ben gestapt.”

Op welke manier zou je de jongeren van 
Diest en Scherpenheuvel-Zichem graag 
helpen?
“Omdat ik hier nog niet zo lang ben, is 
het moeilijk om te zien wat de jongeren 
vandaag precies verlangen. Het ligt wel 
in mijn natuur om veel met jongeren 
om te gaan en goed te luisteren naar wat 
zij eigenlijk wensen. Veel politici zitten 
achter hun bureau en nemen zo hun 
beslissingen. Ik vind het belangrijk om 
voeling te houden met de jongeren en 
de maatschappij. Op die manier wil ik 

kunnen verwezenlijken wat de jongeren 
écht willen.”

Enkele jaren geleden ben je van Syrië 
naar Vlaanderen gevlucht. Op welke 
manier ben je toen naar hier gekomen?
“Dit is een vrij moeilijk verhaal. Nadat  
ik uit Syrië vluchtte, heb ik eerst van 
mijn 13 tot mijn 16 jaar in Istanbul  
gewoond. Daar heb ik een zeer lastige 
tijd gehad. Als kind had ik enorm veel 
verantwoordelijkheid: ik moest werken 
in een fabriek en kon niet naar school. 
Elke ochtend zag ik blije kinderen met 
hun boekentas naar school wandelen, 
terwijl ik naar mijn werk moest om 
ervoor te zorgen dat mijn familie  
’s avonds kon eten. In de fabriek werkten 
allerlei kinderen, ook nóg jongere. Dat 
gebeurde allemaal onder de ogen van 
de huidige wereldleiders, die er liever 
niets aan veranderen. Het was dus ook 
een groot verschil toen ik in Vlaanderen 
aankwam. Hier zou ik graag de rest van 
mijn leven blijven.”

Hoe ben je bij aankomst in Vlaanderen 
geïntegreerd en hoe heb je Nederlands 
geleerd?
“Ik ben altijd al een enorm sociaal 
persoon geweest, waardoor ik heel snel 
mijn plekje in deze samenleving vond. 
Jammer genoeg botste ik wel veel op 
racisme, zowel hier in België omdat ik een 
moslim ben, als in Turkije omdat ik een 
Koerd ben. Het was wel moeilijk om hier 
in Vlaanderen alle sociale normen en 
waarden, maar ook de cultuur en de taal 
op heel korte tijd te leren. Maar omdat ik 
zo sociaal ben en veel praat, ging dat best 
vlot. Ik ben ook meteen Nederlandstalige 
boeken beginnen te lezen. In het begin 
begreep ik daar niet veel van, maar dat 
ging hoe langer hoe beter.” 

Waar zou je graag over tien jaar staan?
“Ik ben iemand die mijn toekomst graag 
duidelijk voor ogen heeft, dus over  
dergelijke zaken denk ik vaak na. Over 
een vijftal jaar hoop ik afgestudeerd te 
zijn en over tien jaar wil ik graag iets 

betekenen voor kinderen in armoede. 
Tegelijkertijd wil ik er ook voor zorgen 

dat ik zelf goed kan leven. Maar ik wil 
ook de samenleving die mij heeft opge-
vangen en waarvan ik deel mag uitma-
ken, vooruithelpen.” 

Zou je graag een voorbeeld zijn voor 
lotgenoten?
“Ik wil niet per se een voorbeeld zijn, 
maar vooral iemand van wie andere 
jongeren die in hetzelfde schuitje zitten 
kunnen leren. Ik zie hier veel andere 
vluchtelingen die nog steeds niet goed 
beseffen wat ze hier eigenlijk precies 
komen doen. Dat vind ik heel jammer, 
aangezien wij zo’n grote kans hebben 
gekregen door hier te mogen leven. Ik 
probeer die kans met beide handen te 
grijpen en dan is het jammer om te zien 
dat sommige lotgenoten niet streng ge-
noeg zijn voor zichzelf. Ik wil laten zien 
dat je veel kan bereiken als je er zelf hard 
genoeg in gelooft.”

“Je kan veel bereiken als je er hard genoeg in gelooft”

Als kind heb ik veel armoede 
gezien. Nu is het moment 
aangebroken dat ik daar zelf 
iets aan kan doen.”

Ik wil de samenleving die 
mij heeft opgevangen en 
waarvan ik deel mag  
uitmaken, vooruithelpen.”

diest@n-va.be
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Onevenwichtig sportbeleidsplan in de prullenmand dankzij 
sterke oppositie
Op aandringen van de N-VA en de andere oppositiepartijen zal de schepen van Sport zijn beleidsplan herbekijken. Een goede zaak, 
want zijn voorstel was allesbehalve evenwichtig. N-VA Diest blij�  ijveren voor een sportbeleid in het belang van álle sporters. 

Lange tijd hing er een zweem van mysterie
over het sportbeleidsplan van schepen 
Brans (Open Diest). N-VA-raadslid 
Frederik Boone stelde er talrijke vragen 
over, maar die bleven onbeantwoord. De 
schepen communiceert liever via ROB en 
sociale media dan vragen te beantwoorden 
tijdens de gemeenteraad.

Beslissingen zonder overleg
Zonder de behoeften of de haalbaarheid te 
kennen, nam dit bestuur beslissingen. Dat 
is als winkelen zonder boodschappenlijstje: 
dan kom je thuis met impulsaankopen. Het 
behoefteplan werd zelfs achtergehouden 
voor de N-VA-oppositie. Zonder ernstig 
overleg met sportverenigingen maakte dit 
bestuur keuzes op lange termijn. 

Zwembad in samenwerking met 
provincie krijgt geen kans
Het nieuwe zwembad zou men realiseren 
met een privépartner. Kregen de plannen 
om een nieuw zwembad te realiseren met 

de provincie voldoende kansen? Ook de 
provincie staat voor belangrijke investe-
ringen in het zwembad. Overleg daarover 
sprong af omdat de stad Diest ook een 
cafetaria, fitnesszaal en sporthal erbij wou. 

Dure kunstgrasvelden, maar veel
verenigingen vallen uit de boot
Waarvoor het stadsbestuur dan wel 
geld wou vrijmaken? Voor twee dure 
kunstgrasvelden. Kostprijs? 800.000 tot 
1 miljoen euro. De aanleg daarvan werd 
met achterkamerpolitiek door twee 

DDS-raadsleden bekomen. De berichten 
van verontwaardiging daarover stroom-
den al binnen tijdens de gemeenteraads-
commissie waar de plannen voorgesteld 
werden, in november vorig jaar. Twee dure 
kunstgrasvelden stonden wel in erg schril 
contrast met de talrijke sportverenigingen 
die naast de boot vielen. Meer zelfs, atle-
tiekclub ROBA is door kunstgras beperkt 
in haar mogelijkheden, onder andere voor 
de werpnummers.

Sportbeleid voor álle sporters
Door sterke oppositie over de partijgren-
zen heen overtuigden we de schepen om 
het sportbeleidsplan te herbekijken. Wij 
blijven ijveren voor een evenwichtig sport-
beleidsplan in het belang van álle sporters. 
De N-VA roept het stadsbestuur ook op 
om de gesprekken met de provincie te 
hervatten voor een gezamenlijk binnen- en 
buitenzwembad.

Uitgaven om extra kadastraal inkomen te innen hoger dan inkomsten
In 2015 sloot de stad Diest een overeenkomst met een schatter die de kadastrale inkomens (KI’s) ‘eerlijker’ zou maken. De 
herschatting moest de belastbare basis verhogen, zodat de stad meer inkomsten zou hebben. Vandaag zien we dat de uitgaven 
20.000 euro hoger zijn dan de extra inkomsten.

Tijdens de periode 2015-2020 werd 147.645 euro uitgegeven om 127.592 euro extra kadastraal inko-
men te innen. Een slordige 20.000 euro meer uitgaven dan inkomsten, dus. Zo’n situatie omschrijft 
schepen Vande Reyde (Open Diest) normaal als ‘een pestbelasting’. Hier gaat het volgens hem om 
‘een streven naar eerlijkheid’. 

De N-VA stelt voor om investeringen in eerlijkheid niet langer via extra kadastrale inkomens te doen. 
Net als in 2015 stemde de N-VA ook nu tegen de herschatting van het KI.

Welkom, Charlotte!
Lieve Geurden, voormalig bestuurslid van N-VA Diest, is verhuisd naar Oud-Rekem. 
Recent werd ze moeder van een flinke dochter, Charlotte.

We wensen haar een mooi leven samen met haar dochter Charlotte en haar vriend 
Maurice!

 N-VA Diest is voorstander van een nieuw 
zwembad in samenwerking met de provincie.

Frederik Boone 
Fractievoorzitter

www.n-va.be/diest
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 
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Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Lorin Parys, Vlaams volksvertegenwoordiger

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 


