
Sportbeleidsplan De Warande aangepast door volhardend werk N-VA
Na lang aandringen van sportverenigingen én N-VA Diest hee�  het stadsbestuur de plannen voor het sportpark De Warande 
aangepast. Belangrijkste nieuws: er komt dan toch een 400 meteratletiekpiste. Ook het behoud van de tenniskantine blij�  een 
optie. De N-VA is alvast tevreden. “We zijn de voorbije vier jaar constructieve oppositie blijven voeren tegen de originele plannen. 
Blij dat er eindelijk naar ons geluisterd wordt”, zegt N-VA-fractievoorzitter Frederik Boone. 

Het originele sportbeleidsplan dateert van 2020, maar werd 
het jaar daarop al afgevoerd. Begin dit jaar kwam er dan een 
zogenaamde projectdefinitie, maar tot verbijstering van veel 
sportverenigingen gebeurde dat alweer zonder noemenswaar-
dig overleg. Erger nog: in de plannen was er enkel ruimte voor 
een 200 meteratletiekpiste. “De doodsteek voor onze club”, zei 
atletiekvereniging ROBA. Ook de tennisclub zag in de plannen 
haar – zelfbekostigde – kantine verdwijnen.

Afgekeurd, want van de N-VA
Ook N-VA Diest schaarde zich achter de protesten van de sport-
verenigingen. Dat resulteerde in juni 2022 in een motie om de 
plannen aan te passen en wél een 400 meter-piste te voorzien. 
Die motie werd afgekeurd. Dat gebeurt met alles wat onder een 
N-VA-briefhoofd aan het stadsbestuur wordt voorgelegd. 

Eindelijk evenwichtig plan
“In oktober zagen we dat onze motie wel gehoor kreeg in de 
aangepaste projectdefinitie.” Blijkbaar ging schepen Rick Brans 
(Open Diest) na vier jaar toch nog in overleg met sportvereni-
gingen. Met een evenwichtig plan als resultaat. De N-VA keurde 
die plannen goed. “Wij laten ons niet verleiden tot een ‘opposi-
tie-versus-meerderheidsspelletje’”, zegt Frederik Boone. 

Tijd en geld verloren
“Het is jammer dat er door gebrekkig overleg veel kostbare tijd 
verloren ging. Het originele plan dateert van 2020. Er is onder-
tussen heel wat geld uitgegeven aan studies, opmetingen, juridisch 
advies … In totaal een slordige 79.000 euro”, weet Frederik. 

20 jaar N-VA Diest: we blijven in contact
Het voorbije najaar zette N-VA Diest haar tent op in alle kernen van Groot-Diest voor een gezellige 
buurtbabbel. Misschien zag u ons staan of kwam u even langs. We ontmoetten alleszins enkele 
geïnteresseerde buurtbewoners en luisterden aandachtig naar hun opmerkingen, suggesties en 
verzuchtingen. 

En kijk, we konden zelfs enkele nieuwe leden noteren. Fijn dat mensen spontaan hun steun en 
engagement aanbieden. Dat smaakt naar meer! Volgend jaar mag u ons opnieuw verwachten voor 
een knabbel en een babbel.

Ondertussen zetten we ons werk verder in de gemeenteraad. Met succes. Onze moties (400 meter-
piste Warande, GAS-boetes sluikstorten) worden weliswaar altijd eerst weggestemd, maar even 
later wel uitgevoerd. Zo gaat dat in Diest. 

We wensen u alvast een prettig jaareinde, met gezellige feesten in het bijzijn van uw 
naasten. We houden contact in het nieuwe jaar! 

N-VA-gemeenteraadsleden Lydia Mertens, Frederik Boone en Albert Volders
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Nu ook Aarschot het project omarmt

Waar blijft Diest met invoering 
Gele Doos?
De stad Aarschot kondigde recent de invoering van de Gele Doos 
aan. Die doos kunnen ouderen en hulpbehoevenden in hun koel-
kast bewaren en bevat alle nodige medische informatie die nuttig 
kan zijn bij een medische interventie. N-VA Diest stelde meerdere 
malen voor om de Gele Doos ook in Diest in te voeren. Het stads-
bestuur weigerde, met het argument dat men het initiatief van de 
eerstelijnszone Demerland zou afwachten. 

Ondertussen hebben vijf van de zes gemeenten van de eerstelijnszone 
Demerland de Gele Doos ingevoerd. Waar wacht Diest nog op? “Het 
kan toch niet zijn dat de meerderheid weigert om een initiatief in te 
voeren dat ten goede komt aan onze kwetsbare burgers, omdat het 
voorstel van de oppositie komt?”, vraagt N-VA-gemeenteraadslid 
Lydia Mertens zich af. “Of vertelde bevoegde schepen De Dobbeleer 
ons een leugentje op de gemeenteraad?”

Ben Weyts kwam varkentje wassen in Diest
Vlaams Dierenminister Ben Weyts bezocht onlangs het dierenasiel Forrest 
and Friends in onze gemeente. Hij kreeg er een rondleiding en hielp bij de 
verzorging van de hangbuikvarkentjes. 

Steun dierenasielen verdubbeld
De Vlaamse dierenasielen hebben vorig jaar een recordaantal van 48.000 
dieren in bescherming genomen. Omdat ook de asielen getroffen worden 
door de sterk gestegen energieprijzen, verdubbelt minister Weyts eenmalig de 
structurele financiële steun die ze krijgen. “Onze asielen leveren fantastisch 
werk”, zegt Weyts. “Zij zijn er voor dieren in moeilijke momenten, dus ze 
verdienen extra steun als ze zelf door moeilijk momenten gaan.”

Dierenminister Ben Weyts kwam een varkentje wassen in 
Diest en verhoogde prompt ook de steun aan dierenasielen.

Het stadsbestuur wil de Gele Doos blijkbaar niet invoeren omdat het een voorstel van de N-VA is.”
Lydia Mertens, gemeenteraadslid

GAS-boetes voor sluikstorten
Er komt een ‘vaststeller’ om sluikstorters te betrappen. 
Die persoon krijgt ook de bevoegdheid om GAS-boetes 
uit te schrijven. Vorig jaar stelde de N-VA dat voor in 
de gemeenteraad van februari. We kregen toen te horen 
‘dat men ermee bezig was’. We zijn alvast blij te zien dat 
er effectief werk is van gemaakt. 

Sluikstorters zijn dus gewaarschuwd! 
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Minister Weyts investeert 1.429.281 euro in scholen in Diest
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert 1.429.281 euro in scholen in Diest. “Een investering in scholen-
bouw is een investering in onze kinderen en dus in onze toekomst”, zegt Ben Weyts. “Goed uitgeruste klassen dragen immers bij 
aan de kwaliteit van ons onderwijs.”

Onderwijsminister Ben Weyts investeert tijdens deze regeerperiode in totaal drie miljard euro in scholenbouwprojecten. Dat is nog 
eens 500 miljoen euro meer dan in de vorige regeerperiode. Al die financiële steun kunnen schoolbesturen goed gebruiken voor 
bouw- of verbouwings-
werken. 

Deze investeringsgolf 
komt ook Diest ten 
goede. Het gaat 
concreet onder meer 
om steun aan VTI 
Voorzienigheid, 
VTI Mariëndaal, 
de  Diocesane Mid-
denschool, Sint-Jan 
Berchmanscollege, De 
Notelaar …

De investeringsgolf 
van Ben Weyts komt 
ook Diest ten goede.

“Met een rolstoel door Diest is telkens een krachttoer”
Kersvers ondervoorzitter van N-VA Diest Xavier Lesenne hee�  een dochtertje met beperkingen, 
waardoor ze vaak in een rolstoel moet. “We gaan graag en vaak wandelen, maar in de stad is dat een 
hellegang: veel te hoge stoepranden, scheve voetpaden, objecten die in de weg staan. Het stadsbestuur 
praat wel veel over beterschap, maar concreet zien we niets gebeuren, zelfs geen kleine ingrepen.”

Xavier kwam vier jaar geleden in Diest wonen, aan de Slacht-
huissite. “De ideale omgeving: rustig, veel groen rondom en 
de stad toch op wandelafstand. Daar trekken we met onze 
dochter dan ook vaak naartoe. Ze heeft een heleboel beperkin-
gen, waardoor wandelen alleen maar gaat met een rolstoel. En 
daar wringt het schoentje, want het is een echt hindernissen-
parcours: veel te hoge stoepranden, onaangepaste oversteken, 
scheve voetpaden waar vaak objecten in de weg staan, noem 
maar op. Voor mijn vrouw is het ondertussen fysiek haast 
onmogelijk geworden om alleen met onze dochter te gaan 
wandelen.”

Kleine slimme ingrepen volstaan
Toch won Diest enkele jaren terug een prijs voor de toeganke-
lijkheid. “Bizar”, vindt Xavier Lesenne. “Misschien omdat ze 
een lift in het stadhuis hebben? De bevoegde schepen Vande 
Reyde liet toen zelf weten dat ‘het nog niet genoeg is’, maar ik 
heb nog niets concreets gezien. Er worden jaarlijks tests uitge-
voerd om te zien waar de knelpunten zijn, maar daar blijft het 
blijkbaar bij. Nochtans zouden enkele kleine slimme ingrepen 
al een wereld van verschil maken”, aldus  Xavier, die dezelfde 
problematiek ervaart in De Halve Maan: “Sommige stukken 
zijn inderdaad een maanlandschap.”

Voorlopig alleen woorden
Voorlopig blijft het dus bij woor-
den, stelt Xavier vast. “Er staan 
heel wat miljoeneninvesteringen 
gepland in Diest: een sportpark, een ontmoetingscentrum. 
Allemaal prima, maar misschien kan dit stadsbestuur ook 
eens naar de basis toegankelijkheid kijken, ook voor de minder 
mobiele inwoners? 

Slechts enkele voorbeelden van de obstakels die Xavier tegen-
komt als hij met zijn dochter gaat wandelen in Diest. 

www.n-va.be/diest



Ondertussen voert Vlaanderen wél beleid

De energieprijzen gaan door het dak.

De bevoorradingszekerheid is in gevaar.

Overal in Europa kiest men voor kernenergie.

Maar niet in België. De paars-groene regering

heeft zelfs nog geen akkoord over de verlenging

van de twee jongste kerncentrales.

De Vlaming die werkt, spaart of onderneemt 

ziet zijn koopkracht alsmaar dalen. Maar wie 

niet wil werken, kan in dit land eindeloos een

uitkering blijven trekken. De paars-groene regering 

verhoogde de uitkeringen gigantisch in plaats 

van werk te maken van een échte arbeidsdeal.

Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse open- 
grenzenbeleid van paars-groen. Aan de asielpoorten 

is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen 

op straat. De federale regering wordt keer op keer 

veroordeeld tot het betalen van dwangsommen. 

Maar ze blijft er koppig voor kiezen om niets te doen.   

Ook de broodnodige pensioenhervorming is

blijven steken op een non-akkoord.

jarenlang nauwelijks heeft gewerkt, wordt 

daarvoor beloond. Alweer een akkoord op
maat van de PS.

Wie 

De energieprijzen gaan door het dak.

De bevoorradingszekerheid is in gevaa

Overal in Europa kiest men voor kernenergie.

Maar niet in België.

De Vlaming die werkt

ziet zijn koopkracht alsmaar dalen.

niet wil werken

uitkering blijven trekken

Ook de broodnodige pensioenhe

blijven steken op een non-akkoord

jarenlang 

daarvoor beloond. 

€€€€€€€€€
€
€€€€

€€€€€

€€€€€€€€€

€€€€

Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse open- 
grenzenbeleid van paars-groen.
is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen 

op straat. De federale regering wordt keer op keer 

Op Belgisch niveau staat alles stil

Moeilijke tijden vragen om moeilijke beslissingen. De N-VA gaat in de Vlaamse Regering
wél de uitdagingen aan. Ook als er moeilijke knopen doorgehakt moeten worden.

Zuhal Demir ijvert daadkrachtig voor haalbare

én betaalbare maatregelen. Ze investeert meer

dan een miljard euro in renovatiepremies en 

goedkope leningen om woningen energiezuiniger

te maken. En ze haalt overbodige kosten uit onze

energiefactuur.

Vlaams minister-president Jan Jambon is

de drijvende kracht die knopen doorhakt in 

complexe dossiers, met een vaste blik op de

toekomst. Een toekomst waarin Vlaanderen

een wereldspeler wordt in innovatie en

ontwikkeling.

Matthias Diependaele waakt onverstoorbaar

over onze centen. Vlaanderen zet als enige regio 

koers naar een begrotingsevenwicht. Matthias

zorgde er ook voor dat mensen met buitenlandse

eigendommen geen recht meer hebben op een

sociale woning.

Om het Vlaamse onderwijs op wereldniveau te

houden, stuurt Ben Weyts bij waar nodig. Met 

aangepaste eindtermen, een taalscreening van 

kleuters en investeringen in infrastructuur en 

digitalisering. Ben geeft de leerkracht de plaats

die hij of zij verdient: vooraan in de klas.


