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DIEST
Woord van de voorzitter

V.U.: Andy Snoecx - Refugiestraat 14 bus 6 - 3290 Diest - diest@n-va.be

Ja, beste Diestenaar, we hebben er
weer een bewogen werkjaar
opzitten. Als voorzitter van de lokale
N-VA-afdeling mag ik tevreden zijn
met ons team van harde werkers die
dagelijks de politiek van onze stad
mee bepalen.
Onze raadsleden gaan met een
degelijke dossierkennis in debat,
zonder op elke slak zout te leggen.
Uiteraard is het onze taak om elke
dossier langs alle kanten te belichten
en te zoeken naar alle mogelijke oplossingen. In dit huis-aan-huisblad
kijken we naar de dossiers over de
verkoop van begijnhofwoningen, de
noodzakelijke renovaties in sommige
ontmoetingscentra en de kerk van
Kaggevinne.
De beveiligingswerken
tegen grote
overstromingen, zoals die
van 16 jaar
geleden, zijn
bijna rond en
dat kan u hier
ANDY SNOECX
nalezen. Veel
Voorzitter
leesplezier!
N-VA Diest

Noteer alvast volgende twee
activiteiten in uw agenda.

Nieuwjaarsreceptie
op zaterdag 17 januari 2015
vanaf 20u in dansstudio Karteria,
Diest.

Jaarlijkse N-VA Quiz
op zaterdag 7 maart 2015 in
dansstudio Karteria, Diest.
Start om 19u30.

www.n-va.be/diest

BEGIJNHOF
IN DE UITVERKOOP

Op de OCMW-raad werd door de meerderheid DDS-Spa-Groen beslist om
voorlopig acht woningen te verkopen om zo hun (grote) financiële tekorten op
korte termijn aan te vullen. Tekorten die dezelfde meerderheid in het verleden
heeft opgebouwd. Hierdoor veranderen de woningen van eigenaar en verliest
het OCMW een stuk van zijn patrimonium, werelderfgoed nota bene.
Het voorstel van de N-VA-raadsleden om de woningen in erfpacht te verkopen,
werd verworpen. Via erfpacht worden de woningen aangeboden aan de prijs van
36 maanden van een vastgestelde huur (canon in juridische termen). Elke koper
betaalt verder bovendien elke maand huur voor een vastgestelde termijn van een
aantal jaren én moet de woning renoveren.
Na de verlopen periode wordt het OCMW terug eigenaar van het gebouw én behoudt het zijn erfgoed in een degelijke staat. In een eerste fase ontvangt het
OCMW een lagere som voor de huizen, maar door de huuropbrengst en zonder
financiële inbreng is dit op langere termijn een winstgevende handelswijze.
Het OCMW kiest liever voor een kortetermijnvisie dan voor een langetermijnvisie
met een meerwaarde voor alle Diestenaars. Bovendien is er nog geen zekerheid
over nog een twintigtal andere woningen van het Begijnhof die op de verkooplijst
staan en die nu al gerenoveerd zijn/worden door de huidige bewoners. Zij kunnen hun woning verliezen. Een zure beloning voor hun geleverde inspanningen!
Na bijna twee jaar weet nog niemand wie hiervoor in aanmerking komt. Met dank
aan DDS-Spa-Groen voor hun non-beleid.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

16 JAAR LATER
Op 14 en 15 september 1998 waren er
in Diest en in de rest van het land
heel zware overstromingen. In Diest
waren het vooral de Speelhofwijk en
Het Begijnhof (cultureel werelderfgoed Unesco) die veel last hadden
van het overvloedige water.
Grote boosdoener was de Begijnenbeek die uit het Hageland komt en in
Diest langs het Begijnhof passeert en
dan in de Demer vloeit. In 1998 kon
het verdeelsysteem (sluizensysteem)
dat op de Begijnenbeek gebouwd is en
een deel van het water via de Leugenbeek moet afleiden naar het wachtbekken Webbekomsbroek niet meer
functioneren. Het was door de grote
watermassa volledig overstroomd en
was zelfs niet meer zichtbaar.
Nu, 16 jaar later, gaat de VMM
(Vlaamse Milieumaatschappij) de laatste fase aanpakken.

Mark Demesmaeker (als Vlaams
volksvertegenwoordiger van de N-VA
en nu Europees parlementslid) stelde
heel wat schriftelijke vragen over dit
dossier aan de bevoegde ministers. In
de politiek maalt de administratieve
molen heel langzaam. Er zijn nu eenmaal heel wat procedures die moeten
doorlopen worden en als er moet onteigend worden dan loopt ook nu nog
steeds niet alles even vlot.

In 2014 is in het wachtbekken Webbekomsbroek het buitenbekken definitief aangelegd. Daardoor kan er veel
meer water opgevangen worden. Ondertussen is er stroomopwaarts Begijnenbeek ook heel wat gebeurd. In
Assent wordt een gecontroleerd overstromingsgebied gerealiseerd. De betonnen constructies zijn klaar (zie
foto). Alleen de stuwklep moet er nog
in geplaatst worden.
En nu start de laatste fase aan de
Begijnenbeek in Webbekom-Diest
(Reustraat, aan de Carrefour) waar
ook een gecontroleerd overstromingsgebied met knijpfunctie komt.
Ook hier zijn de eerste werken gestart,
maar moeten nog een paar onteigeningen beslecht worden.
Met dank aan iedereen die gedurende die 16 jaren zijn steentje heeft
bijgedragen.

Wist je dat …
… op het Begijnhof een totaal parkeerverbod geldt … maar je er niets van
merkt?
… de 11 juliviering op het stadhuis om te huilen was? Dan liever geen!
… je tegoed aan huisvuilzakken wel degelijk door jou betaalde vuilniszakken zijn en dus zeker niet gratis?
… op het stadhuis (kant Zoutstraat) al een meiboom groeit ook al zijn de
noodzakelijke dakwerken nog niet uitgevoerd!
… N-VA Diest al lang aandringt voor de nodige investeringen in het stedelijk zwembad en het Warandestadion?
… er voor het huis POCHE (Sint-Jan Berchmansstraat) eindelijk goed
nieuws zou zijn? Hopelijk lukt het deze keer wel.

Op de dag van de klant mocht je in Diest gratis parkeren. Probleempje! Het was niet medegedeeld op de
parkeerautomaten. Enkele wakkere handelaars hebben met een briefje op de betaalautomaten dit wel duidelijk
gemaakt aan de bezoekers. Zou het parkeerbedrijf Vinci zo vriendelijk willen zijn om de dagopbrengst over te
maken aan het Centrummanagement Diest? Misschien in de toekomst iets beter communiceren?

diest@n-va.be

De kogel is IN de kerk
Op korte termijn zal de kerk van Kaggevinne afgeschaft
worden als gebouw voor de eredienst (gedesaffecteerd).
Dit na een lang spelletje van de hete aardappel doorschuiven van stadsbestuur naar de kerkelijke overheid en
terug. De N-VA betreurt het gebrek aan visie. Voor de
ontmoetingscentra ijverde de N-VA wél met succes voor
een renovatiebudget.
Ondanks de bloeiende kerkgemeenschap en hevig verzet
van vele inwoners van Kaggevinne en daarbuiten, werd de
beslissing over de kerk toch doorgedrukt. Ook verscheidene interpellaties van de N-VA-fractie op de gemeenteraden werden straal genegeerd.
Voor het stadsbestuur ligt de bal nu in het kamp van de kerkelijke overheid, gezien zij de procedure tot desaffectatie
moeten in gang zetten.
De pastorie van Kaggevinne kan in de toekomt hetzelfde
lot ondergaan. Buiten het kerkenplan bestaat er ook nog een
pastorieplan, dat het lot van de pastorieën zal bepalen.
Met het OC De Ketel van Kaggevinne is het al niet veel
beter gesteld. De twee ontmoetingscentra De Ketel en De
SOK (Deurne) zijn dringend aan renovatie toe. In De Ketel
zijn er voortdurend problemen met het dak en de keuken
is niet meer van deze tijd. In De SOK hebben onze
N-VA-afgevaardigden gewezen op de veiligheidsproblemen. Deze worden eindelijk aangepakt. Een nieuwe en veilige glasraamwand is aan de hoofdingang geplaatst en de
elektriciteitsproblemen worden onderzocht door Infrax.

Waar in de eerste
opmaak van de
meerjarenplanning van de stad
Diest voor investeringen niets
voorzien
was
voor De Ketel en
De SOK staat er
nu 50 000 euro
ingeschreven.
De Ketel wordt
wel erg stiefmoederlijk behandeld, want de 50 000 euro is voor SOK en Ketel
samen en een groot deel zal nodig zijn voor de werken aan
het SOK.

Uw N-VA-mandatarissen
Gemeenteraadsleden

Jeroen Overmeer

Hilde Kaspers

Frederik Boone
(fractieleider)

Renaat Rijnders

Lydia Mertens

Geert Nijs

Lissy Lenseclaes

OCMW-raadsleden
Mario Kemps
(fractieleider)

www.n-va.be/diest

Lieve Sels

Marc Leys

Eindelijk de regering waarvoor u koos
Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
de federale regeringsdeelname haast unaniem goedkeurden. “Eindelijk
is er ook federaal een coalitie gevormd die uiting geeft aan wat de
Vlaamse kiezer wil.”

Met vijf voor verandering
De N-V
VA levert drie ministers – onder wie één vicepremier – en twee
staaatssecretarissen aan de nieu
uwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaaat bovendien om belangrijjke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zakeen,
Financiën, Deffeensie, Asiel en Migraatie en Armoedebestrijding.

‘eerste burger’

V..l.n.rr..: Johan Van Overtveldt (minister van Fiinanciën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijjding, Gelijjke Kansen, Personen met een
beperking, Bestrijjding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steveen
Vandeput (minister van Deffens
e ie en Ambtenarenzaken), Jan Jambon
(vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veeiligh
g eid, Grote Steden en
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Ver
e eenvoudiging).

de nieuwe Kamervoorzittter.
‘eeerste burger van het land’
Kamervoorzittter kijk
j t
ke tooe op het goede verlooop
ementaire debat.
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De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.
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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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