
20 jaar N-VA Diest
Vorig jaar vierde de N-VA haar 20ste verjaardag. Amper 
een jaar na de oprichting van de partij werd ook de loka-
le afdeling van Diest boven het doopvont gehouden. In 
die 20 jaar kende onze partij, zowel nationaal als lokaal, 
een enorme groei.

Wegen op het beleid. Dat is wat N-VA Diest de voorbije ja-
ren vooral heeft gedaan. Met succes. Recent speelde onze 
afdeling een sleutelrol in het dossier van het zwembad 
van de Halve Maan. We kozen met succes voor discreet 
overleg binnen de N-VA-‘familie’ in plaats van politieke 
marketing. 

Overleg met onze collega’s in de Vlaamse regering resulteerde ook in investeringen in onderwijs, erfgoed, lokaal beleid, huisvesting 
enzovoort. In de gemeenteraad zijn we bijzonder actief, met Lydia Mertens, Albert Volders en Frederik Boone. Soms tot ongenoegen 
van de meerderheid … Renaat Rijnders houdt in het Bijzonder comité voor de Sociale Dienst de vinger aan de sociale pols. 

Begin dit jaar vernieuwden we ons bestuur. Daar is altijd nog plaats voor u. 
Geïnteresseerd? Neem dat zeker contact met ons op via diest@n-va.be.

Sportbeleidsplan zonder inbreng van sportverenigingen
Het stadsbestuur heeft  grootste plannen met het sportpark De Warande. Ze gaat de markt op, op zoek naar investeerders. Fijn, 
alleen vergat het bestuur de mening te vragen van de meest voor de hand liggende betrokkenen: de sportverenigingen. Die blij-
ven grotendeels met lege handen achter. Een atletiekclub zonder 400 meter-piste. Een tennisclub zonder clublokaal. Voor de rest: 
dure studies en een groot vraagteken bij de uiteindelijke kostprijs. De N-VA steunt deze plannen niet. 

Een nieuw zwembad, een sporthal, een 
horecazaak, een 200 meter-atletiekpiste, 
kunstgrasvelden, een multisportkooi, 
… het kan niet op met de plannen van 
het stadsbestuur. Ondertussen werd al 
het derde studiebureau onder de arm 
genomen voor duur betaald extern advies. 
Wie niet om advies werd gevraagd, waren 
de sportverenigingen zelf. Dit bestuur 
winkelt dus zonder lijstje. 

Slecht gespeeld toneel
“N-VA Diest moedigt investeringen in 
sport aan, maar vindt die er moeten ko-
men na overleg met de sportverenigingen. 
Het enige overleg dat er is geweest, doet 
eerder denken aan slecht gespeeld toneel”, 
zegt gemeenteraadslid Frederik Boone. 

Voortbestaan atletiekclub bedreigd
“Dit bestuur winkelt zonder lijstje. Wat 
zijn de noden van onze sportverengingen? 
Onze atletiekclub heeft een 400 me-
ter-piste nodig, geen van 200 meter. Voor 
die club is de situatie zelfs bedreigend 
voor haar voortbestaan. Maar ook de suc-
cesvolle tennisclub van Diest deelt in de 
klappen. Hoe zal de werking zijn zonder 
haar eigen clubgebouw en cafetaria ? Er 
komen echter wel twee kunstgrasvoet-
balvelden. Blijkbaar is het handig om een 
gemeenteraadslid van je sportvereniging 
in je meerderheid te hebben.” 

“Het sportpark Warande zou een uitba-
tingskost hebben van 1,4 miljoen euro per 

jaar. Ik waag me aan een voorspelling : 
de reële kost zal 2,5 miljoen euro per jaar 
zijn of meer. En dit voor een periode van 
30 jaar of vijf gemeentelijke bestuursperi-
odes”, besluit Frederik. 

Geniet van de zomer!

Het nieuwe bestuur van N-VA Diest

V.l.n.r.: Sven Gaens, Xavier Lesenne, Fred Aerts, Albert Volders, Lydia 
Thiels-Mertens, Lief Sels, Renaat Rijnders en (zittend) Frederik Boone. 
Niet op de foto: Hilde Kaspers, Chris Flamaing, Paul Bocken.

Diest
N-VA Diestwww.n-va.be/diestdiest@n-va.be
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N-VA Diest kiest voor 
constructief overleg over 
zwemmen in Halve Maan
De Halve Maan zit in het bloed van elke Diestenaar. Iedereen 
heeft  wel enkele mooie herinneringen aan zomerse zandkas-
telen en een verfrissende duik het water. Maar we moeten ook 
realistisch blijven over de huidige staat van de zwembaden, die 
op het einde van hun levensduur zijn. De kosten worden toren-
hoog. De provincie zoekt naar oplossingen, maar zwemmen 
in de Halve Maan zal mogelijk blijven. Ondanks alle heisa en 
geroep van sommigen in de media. 

N-VA Diest koos ervoor om in overleg te gaan met de provincie, 
in plaats van politieke spelletjes te spelen en grote uitspraken 
te doen in de media. Dat overleg heeft geloond, want het debat 
kwam op een constructieve manier op de provincieraad. De 
intentie om een zwemgelegenheid te behouden stond en staat 
daarbij steeds centraal. Het resultaat daarvan zagen we op de 
provincieraad in de vorm van een amendement om alle opties 
opnieuw mogelijk te maken, inclusief renovatie of nieuwbouw.

Harde sluiting niet aan de orde
De provincie zal dus zoeken naar oplossingen. Een harde slui-
ting van het zwembad zonder waardige vervanging was sowieso 
niet aan de orde. “Dat is ook niet wat de provincie vooropstelt, 
al kon de communicatie wel wat duidelijker” aldus N-VA-pro-
vincieraadslid Hilde Kaspers. “Waterpret in de Halve Maan zal 

steeds mogelijk zijn. Nu moeten we met alle betrokkenen be-
kijken hoe we dat kunnen invullen, waarbij alle mogelijkheden 
worden opengehouden.”

N-VA pleit voor initiatief provincie/stad
Wat zou dan een oplossing kunnen zijn? Voor N-VA Diest blijft 
dat een gezamenlijk initiatief. Ook voor het Diestse binnen-
zwembad moet er een oplossing gevonden worden. De gesprek-
ken daarover zijn eerder al opgestart, maar sprongen af omdat 
er geen overeenkomst werd gevonden tussen het stadsbestuur 
en de provincie. Een gezamenlijk initiatief voor een binnen- en 
buitenbad zou een echte meerwaarde zijn voor u als Diestenaar 
en een structurele oplossing op alle problemen.

Wist u dat …
  … N-VA Diest zich in de gemeenteraad onthield bij de goedkeu-
ring van de ‘plannen’ voor de Citadel-site? Reden: er zijn 
simpelweg geen plannen. Wat voorlag was een lijstje ven 
‘verlangens’, zonder enige becijfering van de mogelijke kost.

Zwemmen in de Halve Maan zal mogelijk blijven.

  … het stadsbestuur liever panden in het Begijnhof
verkoopt dan verder te investeren in dit prachtige 
erfgoed? Dat het Begijnhof geen prioriteit is voor dit 
bestuur ziet men steeds duidelijker als men er komt.

  … N-VA Diest naar u toekomt? We houden gezellige Buurtbabbels waar u met een gratis drankje en hapje uw mening kunt 
geven over wat goed is en wat beter kan in uw stad, buurt of straat. Noteer alvast in uw agenda: 31 juli (Schaffen: Scaffnis), 21 
augustus (Molenstede Kerkplein), 4 september (Kaggevinne Kerk), 18 september (Deurne Kerk) en 20 oktober (Webbekom 
Kerkplein). We hopen u daar te ontmoeten!

  … … de stadsschuld gestegen is met meer dan 60 procent? Nog voor de coronacrisis maakte dit bestuur haar financiële 
plannen bekend met een stijging van de schuld met ongeveer 60 procent, van 19 miljoen euro in 2020 naar 31 miljoen euro in 
2025. Als u denkt dat die extra miljoenen naar een nieuw zwembad gaat, helaas. Die kost zit verankerd in een uitbatingsvergoe-
ding van 30 jaar. Waar gaat al dat extra geld dan naartoe? 

In memoriam: Dominique Bellen
N-VA Diest verneemt met veel droefheid het overlijden van Dominique Bellen, voormalig bestuurslid en 
echtgenoot van huidig bestuurslid Chris Flamaing. Dominique overleed na een lange ziekte, die hij met moed 
torste. De afdeling verliest een stille kracht achter de schermen. 

We wensen zijn vrouw Chris en zijn kinderen alle sterkte toe in deze moeilijke periode. 
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Leegstand in Diestse winkelstraten neemt alsmaar toe
Ooit waren de Hasseltsestraat en de Botermarkt de economische slagader en de trekpleister van Diest als het op winkelen aankwam. 
Ondertussen is de leegstand in deze straten ronduit schrijnend. Zelfs de vernieuwde winkelwandelstraat ontsnapt er niet aan.

Dat is jammer, want de Vlaamse overheid biedt ondertussen heel wat initiatieven aan om de dorps- en stadscentra economisch le-
vend(ig) te maken en te houden. Waarom tekent Diest daar niet op in? Misschien wordt het tijd dat alle betrokken met open vizier rond 
de tafel gaan zitten om deze problematiek het hoofd te bieden. N-VA Diest reikt alvast de hand. 

Leegstandbelasting: twee maten, twee gewichten? 
Het Kruisherenklooster staat als sinds 2012 leeg. Toch moet de vzw Sint-Annendael, eigenaar van het klooster, al die tijd geen 
leegstandsbelasting betalen. N-VA Diest zocht uit hoe dat komt. 

In maart 2012 verscheen in de krant een mooi artikel met als titel 
“Kruisherenkerk binnenkort onderdeel van rusthuis“. De vzw Sint-An-
nendael Diest had de kerk en het Kruisherenklooster gekocht en er 
werden plannen gemaakt voor een sociaal project. 

Ontnuchterende antwoorden
Met de oorlog in Oekraïne dachten heel wat Diestenaars dat het Kruis-
herenklooster de ideale plaats zou zijn om Oekraïense vluchtelingen op 
te nemen. N-VA-gemeenteraadslid Albert Volders stelde daar een paar 
vragen over aan het stadsbestuur en het antwoord is ontnuchterend.

“Het gebouw is nu na 10 jaar leegstand niet meer in orde qua nutsvoor-
zieningen (water, elektriciteit, verwarming ….). We begrijpen dat de 
initiële plannen die de vzw had met het klooster, niet meer haalbaar 
zijn, onder meer omwille van de hoge kosten. 

10 jaar leegstand
We stellen ons echter vragen bij het feit dat er al die jaren geen leeg-
standsbelasting moet betaald worden. Vreemd, want in ’t Kletske stond 
recent een hele bladzijde over die leegstandsbelasting. Het lijkt erop dat 
men hier met twee maten en twee gewichten werkt. 

‘Actief’ zoeken naar herbestemming
De reden waarom er geen leegstandsbelasting moet betaald worden is 
eenvoudig. De vzw Sint-Annendael zoekt sinds de aankoop ‘actief ’ naar 
een herbestemming. Dus als je als eigenaar een leegstaand pand hebt, 
dan kan je best zeggen dat je ‘actief ’ op zoek bent naar een herbestem-
ming. Is dat voldoende reden om jarenlang geen leegstandsbelasting te 
betalen?”, vraagt Albert Volders. 
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Rode recepten maken rode cijfers

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze 

welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan 

het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA 

gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro 

netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten. 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld: 

wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die 

handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken 

we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid. 
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van 

een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen. 

Theo Francken
Kamerlid

Katrien Houtmeyers
Kamerlid

Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering 

zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien 

hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie 

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer 

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.

“Zonder de federale overheid 
als kredietwaardige buffer was 

het Waals Gewest bankroet. 
Dat is een trieste balans na 

41 jaar Waalse gewestvorming, 
waarvan er 35 onder de 

verantwoordelijkheid van een 
PS-regeringsleider vielen.” 

De Morgen, 28/05/2022


