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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

DIEST
Beste Diestenaars,

Een nieuw zwembad, 
een lift aan de citadel, 
een nieuw sportpark op 
de Warande: allemaal 
geweldige ideeën. Wat nog 
geweldiger zou zijn, is een 
planning om die ideeën te 
realiseren. Een idee als een 
nieuw zwembad lanceren 
is mooi, maar als je niet 
weet waar het kan komen, 
hoeveel het gaat kosten of 
hoe het gerealiseerd moet 
worden, blijft het slechts 
een idee.

We hopen dat het  
gemeentebestuur naast alle 
mooie ideeën ook mooie 
realisaties zal laten zien en 
dat het niet enkel sinter-
klaaswensen zullen blijven. 
Volgens de burgemeester 
en schepenen mogen we 
hen daarop afrekenen, dus 
geven we hen het voordeel 
van de twijfel. Diest durft: 
goed, maar daaraan zullen 
wij de meerderheid ook 
op tijd en stond durven te 
herinneren.

Wij wensen u fijne feest-
dagen en een goede start 
van 2020.

John Haex
Voorzitter N-VA Diest

Diestenaar Jeroen Overmeer rechterhand van 
Vlaams minister-president Jan Jambon
Met enige trots kunnen we meedelen dat Jeroen Overmeer aangesteld werd als kabinetschef van 
Vlaams minister-president Jan Jambon.

Jeroen, voormalig woordvoerder van voorzitter 
Bart De Wever en voormalig kabinetschef van 
minister-president Geert Bourgeois, was op 26 mei 
onze kandidaat voor het Europees Parlement. Als 
eerste opvolger haalde hij een heel mooi resultaat 
met bijna 30 000 voorkeurstemmen. 

Dossierkennis
“Ik ben vereerd dat Jan Jambon mij gevraagd heeft 
om de komende jaren zijn kabinetschef te zijn. Ik 
heb Jan Jambon mogen vergezellen aan de onder-
handelingstafel voor een Vlaams regeerakkoord. 

Dankzij mijn ervaring als kabinetschef van zijn 
voorganger Geert Bourgeois, ken ik de Vlaamse 
dossiers erg goed.”

Regeerakkoord correct uitvoeren
Kabinetschef is een enorm boeiende en afwisse-
lende job met veel verantwoordelijkheid. “Ik stuur 
een kabinet aan van zo’n veertig medewerkers, elk 
deskundig in een bepaald thema. Samen met een 
team raadgevers doe ik het voorbereidende werk 
voor de ministerraden. We zorgen ervoor dat het 
regeerakkoord correct wordt uitgevoerd.”

Vertrouwenspersoon
Als vertrouwenspersoon van de minister-president 
is Jeroen ook het aanspreekpunt voor veel mensen, 
bedrijven en organisaties. “Ik vergezel de minister- 
president op belangrijke binnen- en buitenlandse 
evenementen. Zo ben ik net terug van een grote 
handelsmissie naar China, met meer dan 200 
bedrijfsleiders.”

N-VA Diest wenst Jeroen veel succes en arbeids-
vreugde in deze belangrijke functie.
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Klink samen met de N-VA op het nieuwe jaar
Vrijdag 31 januari 19.30 uur 
Gildenhuis Reet

Gastspreker is Vlaams volksvertegenwoordiger en Antwerps schepen Annick De Ridder.
Iedereen welkom!

Fijne kerst en 
prettig eindejaar

N-VA-voorstel goedgekeurd

Zorgparkeren nu ook in Diest
Raadslid Lydia Mertens stelde op de gemeenteraad voor 
om het zorgparkeren in te voeren. Door middel van een 
sticker op hun garagepoort kunnen inwoners aangeven 
dat de parkeerplaats voor hun garage beschikbaar is voor 
zorgverstrekkers, zoals thuisverplegers en dokters op 
huisbezoek. 

De gemeenteraad keurde het voorstel goed. Een  
tussenkomst van N-VA Diest die levens kan redden. 
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N-VA blijft luis in de 
pels van stadsbestuur
Het is niet altijd makkelijk om vanop de oppositie- 
banken gehoord te worden, maar daarvoor  
ontwikkelde N-VA Diest een krachtig instrument:  
de meervoudige tussenkomst. De eerste keer dat ze 
een voorstel op de gemeenteraad brengen, krijgen 
onze raadsleden vaak een antwoord dat getuigt van 
desinteresse. Maar de N-VA geeft niet zo snel op: door 
onze tussenkomsten te blijven herhalen, krijgen we 
niet alleen een antwoord, maar ook gepaste acties. 

Waterkrachtcentrale aan de Saspoort

De N-VA kwam twee keer tussen op de gemeenteraad. En met 
succes: intussen heeft de firma Turbulent de intentie om een 
waterkrachtcentrale te bouwen die 240 gezinnen van stroom kan 
voorzien.

Stoep Hasseltsestraat vernieuwd

De stoep aan het einde  
van de Hasseltsestraat 
(nabij het bank- 
kantoor Argenta)  
werd na twee tussen-
komsten van N-VA 
Diest heraangelegd.

De aanhouder wint, 
ook in de gemeente-
politiek!

Geen spreekrecht voor oppositie?
De voorzitter van de gemeenteraad beslist of tussenkomsten 
van de oppositie al dan niet ‘interpellatiewaardig’ zijn. Dat 
kan natuurlijk niet: gemeenteraadsleden hebben het recht om 
onderwerpen ter sprake te brengen. Het is niet aan de voor-
zitter of het stadsbestuur om te beslissen of ze die al dan niet 
bespreken. 

Tijdens de gemeenteraad van september kreeg een gewaardeerd 
oppositieraadslid pas na aandringen het woord. Het omgekeerde 
van de vaak gehoorde slogan ‘Iedereen mee’! Het spreekt voor 
zich dat de N-VA blijft gebruikmaken van het spreekrecht op 
de gemeenteraad.

‘Stadionverbod’ voor wie zich 
misdraagt aan de Halve Maan
Tijdens de gemeenteraad van september werd een nieuw  
politiereglement goedgekeurd voor ordehandhaving aan de 
Halve Maan. Een stap in de goede richting: de N-VA steunde 
dat voorstel dan ook. Toch willen wij nog een stap verder 
gaan, met een zwarte lijst voor zwembaden, naar analogie 
met het stadionverbod. Hopelijk vinden dan opnieuw meer 
Diestenaars de weg naar de Halve Maan.

Na het wist-je-datje, een  
‘wij-weten-het-nietje’
Tijdens de gemeenteraad werd een nieuwe straatnaam goed-
gekeurd: Schaluinveld (nabij het station). Wij weten echter 
niet wat ‘Schaluin’ betekent. Google gaf ook geen eenduidig 
antwoord. Een landschapselement, een nederzetting …  
Wij stelden de vraag op de gemeenteraad, maar ze bleef  
onbeantwoord. Weet u het? Dan horen wij het graag!
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Allessia Claes vertegenwoordigt het  
Hageland in het Vlaams Parlement
In juni legde de 37-jarige Allessia Claes uit Scherpenheuvel-Zichem de eed af in het Vlaams Parlement. 
De Hagelandse politica behaalde bij de recente parlementsverkiezingen een mooie score van 10 260  
voorkeurstemmen, wat haar een zitje in het parlement opleverde.

Nu de Vlaamse Regering van start is gegaan, hebben de 
N-VA-parlementsleden onderling bepaald in welke thema’s 
ze zich zullen specialiseren. Allessia Claes zal zich de  
komende jaren inzetten in de commissies Werk, Wonen  
en Dierenwelzijn. Daarnaast zal ze een ondersteunende rol  
spelen in de commissies Welzijn en Landbouw. Uiteraard 
volgt ze ook alle thema’s op die belangrijk zijn voor het  
Hageland.

Werk, wonen en dierenwelzijn
Allessia Claes is blij dat ze zich kan toeleggen op de  
domeinen werk, wonen en dierenwelzijn: “In het Vlaamse 
regeerakkoord staan stevige maatregelen die meer mensen 
aan het werk moeten helpen. Zo voeren we een jobbonus 

in. Want wie een lager loon heeft, moet voelen dat werken 
loont. Ook voor het woonbeleid hebben we heel wat in 
petto: we gaan voor een stevige renovatie van het sociale-
woningpatrimonium en zorgen voor extra investeringen. 
Verder wil ik van de strijd tegen dierenmishandeling een 
topprioriteit maken in de commissie Dierenwelzijn.”

Voluit voor het Hageland
Allessia Claes wil zich ook sterk inzetten voor Vlaams- 
Brabant en het Hageland, in het bijzonder voor de uitdagingen 
op het vlak van erfgoed en mobiliteit: “Als parlementslid wil 
ik ijveren voor verdere investeringen in een veilige en vlotte 
mobiliteit in onze regio.”

In het Vlaams Parlement 
zal ik ijveren voor verdere 
investeringen in een  
veilige en vlotte mobiliteit  
in onze regio.”

Hebt u vragen voor Allessia? Stuur dan een e-mail naar allessia.claes@n-va.be 
Of volg Allessia:   www.facebook.com/claesallessia    @allessiaclaes    allessia.claes

Jong N-VA Diest-Scherpenheuvel-Zichem gaat van start
Wist u dat de N-VA sinds kort ook een jongerenafdeling heeft in Diest? Onze jongeren richtten samen  
met die van Scherpenheuvel-Zichem Jong N-VA Diest-Scherpenheuvel-Zichem op.  
Lid worden? Neem contact op met Chris Flamaing via chris.flamaing@n-va.be of 0473 22 45 42.
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


