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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 27 juli.

Het gemeentebeleid doorgelicht (p.3)Toon Boone eerste voorzitter Jong N-VA (p.2)

Beste Diestenaars

We strijden al maandelang keihard 
tegen het coronavirus. We mogen 
de verplichte maatregelen absoluut 
niet loslaten, want een gevaarlijke 
tweede golf ligt op de loer.

Hopelijk blijven onze zorgverleners 
erin slagen om de vele inspanningen 
vol te houden. Jullie moed en inzet 
zijn bewonderenswaardig. Ook de 
grote economische problemen liggen 
nog lang niet achter ons.

N-VA Diest vraagt het gemeentebe-
stuur dan ook om het nodige budget 
vrij te maken om de getroffen 
mensen en ondernemingen in Diest 
te helpen. Het lijkt ons evident dat  
de geplande budgetten in de huidige 
omstandigheden voor andere  
doeleinden gebruikt worden.

We wensen iedereen een prettig 
zomerverlof toe.

Veel moed aan alle
hulpverleners

#Coronavirus

Koop ook lokaal

Steun lokale handelaars 

tijdens de coronacrisis

Bedankt!

John Haex
Voorzitter N-VA Diest

Nieuw gemeenteraadslid voor N-VA Diest
Vele jaren kon onze fractie rekenen op de inzet van Geert Nijs. Om persoonlijke  
redenen legde hij onlangs zijn functie als gemeenteraadslid neer. Albert Volders is 
zijn vervanger.

Geert was al actief bij de Volksunie en trok ook daar de lijst voor de gemeenteraads- 
verkiezingen. In 2012 zette hij een prima electorale score neer en was zes jaar lang 
gemeenteraadslid. Tijdens die periode had Geert veel aandacht voor kerkfabrieken en 
Kaggevinne. 

Albert Volders is de geknipte persoon voor de gemeente- en politieraad. Hij is met 
pensioen en heeft vele jaren ervaring op de teller bij de politie. De geboren en getogen 
Diestenaar ging na zijn studies onmiddellijk in dienst bij de Rijkswacht in Brussel. Daar 
beëindigde hij zijn loopbaan als vakbondsafgevaardigde. Albert is erg bespraakt en was 
bovendien een van onze sterkhouders bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. 

“Deze kans opent de deur om mijn droom waar te maken: opkomen voor de gemeente-
raadsverkiezingen op de lijst van N-VA Diest. Ik wil mij inzetten voor veiligheid, welzijn 
en een nette en propere stad voor al onze inwoners.”

Omwille van de coronacrisis kon Albert Volders geen eed afleggen in het stadhuis.  
Daarom legde hij een digitale eed af langs de Demer.

Albert VoldersGeert Nijs
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OCMW-woningen vol  
schimmel
In een van de huizen van het OCMW in onze stad 
zit schimmel. Ons gemeenteraadslid Albert  
Volders kaartte het probleem al meermaals aan 
bij het stadsbestuur. “De schimmel is er al jaren, 
maar de stad doet er niets aan”, weet hij.

Het OCMW heeft woningen op de Halve Maan-
plaats en de Vervoortplaats. Een van de bewoners 
contacteerde ons gemeenteraadslid om het probleem 
te melden. De N-VA interpelleerde daarover al een 
keer in 2017 op de toenmalige OCMW-raad. Toen 
beloofde de meerderheid dat de problematiek snel 
zou worden verholpen.

Op de recente virtuele gemeenteraad werd een  
budget goedgekeurd om een studie uit te voeren  
en de oorzaak te achterhalen. Op die manier werd 
het probleem alleen maar op de lange baan  
geschoven. 
 
Intussen kreeg het gezin eindelijk een woning met 
tuintje toegewezen na aandringen van Albert.

In de bloemetjes: Jan Camps en 
Julia Van Mechelen
Vier keer per jaar zetten we iemand uit Diest in de bloemetjes  
omwille van hun speciale bijdrage voor onze gemeente.

In Vlaanderen zijn er nog maar weinig boekbinderijen actief. Toch 
bevindt er zich een in Diest. Ze wordt geleid door Jan Camps en Julia 
Van Mechelen. In 1988 startte Jan de boekbinderij en vanaf 1995  
besloot Julia mee te gaan in de passie van haar man. Ondanks de  
huidige digitalisering blijft er nog steeds een grote vraag naar  
restauratie van historische werken vanuit archieven en bibliotheken.

Selectie voor wereldtentoonstelling
De creaties van Jan en Julia trokken de aandacht op wereldniveau. 
Hun boekbanden zijn geselecteerd voor de triënnale ‘Open-Set 2020’, 
een reizende tentoonstelling die halt houdt in New York, San Francisco, 
Salt Lake City en 
Austin. Dat ze beiden  
geselecteerd zijn voor 
de beroemde  
tentoonstelling,  
betekent dat Jan en 
Julia een inspirerend 
duo vormen. 

Bedankt om  
Vlaanderen en Diest 
zo op de kaart te 
zetten! 

Toon Boone is eerste voorzitter van lokale  
Diest en Scherpenheuvel-Zichem hebben voortaan hun eigen Jong N-VA-afdeling. Niemand minder dan Theo Francken en  
Allessia Claes kwamen hun opstart kracht bijzetten op 10 maart in ‘De Ketel’. Onze lokale Jong N-VA telt acht leden, Toon 
Boone is de allereerste voorzitter.

Het kersverse bestuur ziet er als volgt uit:
• Voorzitter: Toon Boone
• Ondervoorzitter: Kyara Seys
• Secretaris: Emma Boone
• Financieel verantwoordelijke: Amina Bilal

De acht voelden zich geroepen en gemotiveerd om een eigen  
jongerenafdeling op te starten. “Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018  
was het wel duidelijk dat zowel N-VA Diest als N-VA Scherpenheuvel-Zichem  
toe waren aan wat verjonging en frisse ideeën”, aldus de nieuwe voorzitter. 
 
“Ons doel is om zoveel mogelijk Vlaamsgezinde jongeren tussen 16 en 31 jaar in onze 
regio samen te brengen. We hebben allemaal brede en uiteenlopende interesses, maar 
we willen vooral wegen op het infrastructuurbeleid voor jongeren in onze gemeente.”

 
We zijn uiterst enthousiast en verwelkomen graag alle  
dynamische en positief ingestelde Vlaamse jongeren!

Albert Volders
gemeenteraadslid

Je kan de boekbinderij vinden in de Statiestraat 
40 in Diest. 
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City marketing
Je kan er niet naast kijken, het nieuwe stadsbestuur communiceert erg actief. In de meeste gevallen is dat erg  
waardevol voor onze burgers. Toch is de propaganda van Open Diest nooit ver weg.

Vroegtijdige communicatie
Van zodra de agenda van de gemeenteraad gepubliceerd wordt, communiceert het bestuur erg gretig via  
verschillende kanalen. Wat nog besproken en goedgekeurd moet worden in de gemeenteraad, is in sommige gevallen 
al week voordien in de krant en op sociale media te lezen. Een keer werd de agenda zelfs aangepast in functie van de 
programmatie van ROB. Een handige manier om de oppositie monddood te maken.

Stad Diest = Open Diest
De communicatie van Open Diest en de stad Diest zijn dermate in harmonie dat ik durf te stellen dat de Open 
Diest-campagne deels gefinancierd wordt door de stadskas. De bestelling van de gemeentelijke mondmaskers is een 
goed voorbeeld. Die werden door de stad Diest besteld, betaald en bedeeld. Toch maakt Open Diest wat later bekend: 
“Wij hebben de bestelling geplaatst”. Er werd ook een filmpje met het Open Diest-logo via de officiële  
stadscommunicatie gedeeld. En in veel gevallen communiceert de partij Open Diest eerst en daarna pas de stad. 
Toeval? Ik geloof het niet.

Tijdens een interpellatie bracht N-VA deze problematiek onder de aandacht. De voltallige oppositie argumenteerde 
met voorbeelden tegen deze vorm van propaganda. De burgemeester reageerde erg geprikkeld maar ziet naar eigen 
zeggen niet in wat het probleem is.

Pluimen op de eigen hoed
Het huidige stadsbestuur is erg bedreven in het bewieroken van zichzelf. De ideeën of verwezenlijkingen moeten 
daarom niet noodzakelijk uit de meerderheid zelf komen. Een voorstel van de oppositie herverpakken als een eigen 
idee? Een realisatie van de provincie of het Vlaams Gewest? Allemaal pluimen op de hoed van het stadsbestuur!

De waterval van Diest
Dit is geen nieuw Demertraject maar een naam die ik bedacht voor het afzwakken van grote verkiezingsbeloftes. 
Eerst naar een meerjarenplan en vervolgens naar enkele alleenstaande realisaties. Een groot aantal beloftes van 
Open Diest blijken ‘vergeten’ in het meerjarenplan. De meerderheid zal hoogtwaarschijnlijk de coronacrisis  
aanhalen als reden van de niet uitgevoerde plannen.

Financieel beleid
De bevoegde schepen van Financiën omschrijft een financieel plan waarbij de stadsschuld met zes miljoen euro zal 
stijgen gedurende deze bestuursperiode. Straf. 

Sport- en recreatieplan
Onze fractie vroeg al meermaals om een degelijk sport- en recreatieplan. Een antwoord bleef echter uit. Tijdens de 
gemeenteraad van 29 juni sprak de bevoegde schepen van Sport over ‘puzzelstukken’. Laten we eerst de puzzel  
leggen alvorens bepaalde onderdelen te realiseren.

Ridders in de orde van Leopold II
De afgelopen maanden was Leopold II niet weg te slaan uit de actualiteit. Ondanks zijn kwalijke 
reputatie in verband met uitbuiting in Congo, dienden burgemeester Christophe De Graaf en 
eerste schepen Geert Cluckers een aanvraag in voor de titel ‘ridder in de orde van Leopold II’.  
Een onbegrijpelijke keuze.

Het gemeentebeleid onder de loep
Het beleid van het stadsbestuur door de ogen van Frederik Boone, fractievoorzitter in de gemeenteraad.

Frederik Boone
Fractievoorzitter gemeenteraad
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De N-VA nam het voortouw met 
een oproep om duurzaam en 
verantwoord aan de slag te 

gaan, om bedrijven en winkels 
maximaal te heropenen. We 

bieden ook perspectief om tijd 
door te brengen met vrienden of 
een familie-uitstap te doen. Om 

weer op café of restaurant te 
gaan. Altijd met respect voor de 
hygiëne- en veiligheidsregels.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

De Vlaamse Regering heeft geen 
volmachten nodig om een robuust 
beleid te voeren. Denk maar aan de 
economische steunmaatregelen 
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd 
werkte minister van Onderwijs Ben 
Weyts een akkoord uit met het 
onderwijsveld. In tegenstelling tot 
Franstalig België laat Vlaanderen 
geen half schooljaar verloren gaan.”

Jan Jambon
Minister-president

1,5m

Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse 
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het 

tijd voor een veilige en duurzame heropstart. 
Zowel economisch als sociaal.

De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen, 
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal 
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt, 

staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die 
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die

 we verder moeten stimuleren.

Vlaamse veerkracht


