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Kadastraal of catastrofaal?

Woordje van de
voorzitter
Beste inwoners van groot-Diest,
De meimaand is de maand waarin de
natuur bomen en bloemen doet groeien
en bloeien. Voor een mooie tuin moet er
gewerkt worden. De natuur laat zich niet
stoppen.
Ook het nieuwe bestuur van N-VA Diest
laat zich niet stoppen en werkt met veel
energie aan uw welzijn. Meer hierover kan
u lezen in dit huis-aan-huisblad.
Uit het jaarverslag 2015 van de politiezone Diest-Scherpenheuvel blijkt dat de
criminaliteit in onze regio gedaald is, een
tendens die zich ook nationaal voordoet.
Minder inbraken, minder diefstallen, minder vandalisme, minder geweld. Gelukkig
maar.
Toch blijven er een dikke duizend inwoners
jaarlijks het slachtoffer van criminaliteit. Het is dan toch wel stuitend dat het
bestuur van de politiezone, waarin ook de
Diestse burgemeester zetelt, het onveiligheidsgevoel bij inwoners vooral afdoet als
‘perceptie’.
Maar we moeten de lokale politiediensten
toch bedanken voor dit mooie resultaat en
hun dagelijkse inzet.
Geert Nijs
Voorzitter

‘Eerlijkere’ inning kadastraal inkomen
is belastingverhoging
De stad Diest stelt een schatter aan om
de kadastrale inkomens (K.I.) ‘eerlijker’
te maken. Nu ja, ‘eerlijker’ is hier in feite
‘hoger’. Naast eerlijkheid gebruikte de
schepen van Financiën ook het argument
‘dienstverlening’. De schatter zou u ‘helpen’ om uw K.I. te herbekijken.
De aanpassing van het K.I. heeft niets
te maken met ‘eerlijkheid’ of ‘dienstverlening’, maar enkel en alleen met het
verhogen van de belastingen. De basisbelastingen (aanvullende personenbelasting
en onroerende voorheffing) blijven gelijk,
maar de basis waarop de onroerende voorheffing berekend wordt zal verhogen.

Deze schatter wordt betaald door de
gemeente, maar een belangrijk deel van
de bijkomende inkomsten gaan naar de
hogere overheden (Vlaams gewest en
provincie). De stad Diest doet dus uitgaven
waardoor de Diestenaar extra belastingen
zal betalen aan het Vlaams gewest en de
provincie.
Hoe kan dat? Waarom doet de stad Diest
dat? Eén argument: inkomsten verhogen
zonder te moeten zeggen dat de belastingen stegen. Dat is geen persoonlijke interpretatie maar staat gewoon te lezen in de
argumentatie van het bewuste agendapunt
op de gemeenteraad:
Het spreekt voor zich dat de N-VA zich
verzet heeft tegen dit punt en tegenstemde.
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Demer door Diest: N-VA ijvert voor microwaterkrachtcentrale
Meer en meer wordt het duidelijk hoe de Demer terug zichtbaar zal worden in de binnenstad van Diest. Een groot
gedeelte van de werken is al uitgevoerd. De Kaai, de Vissersstrraat en Demerstraat worden ondertussen in een nieuw
kleedje gestoken.
Op de website van de VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij), de eigenlijke bouwheer in samenwerking met het stadsbestuur, lezen we:
“Wanneer ook de stuw ’de Grote Steunbeer ‘aan de zijde van de Omer Vanaudenhovelaan gerestaureerd is, zal het Demerwater terug
door de stad vloeien. Tot dan wordt de nieuwe Demer gevoed met water uit de Begijnenbeek.”
N-VA Diest hoopt nog steeds dat er bij die werken ter hoogte van het Saspoort in de Demer een waterkrachtcentrale zal gebouwd
worden. We hebben onlangs allemaal op TV de beelden kunnen zien van een microwaterkrachtcentrale bedacht door twee jonge
Antwerpse ondernemers (firma Turbulent). Een droom kan werkelijkheid worden,
in Diest.

Wie zend ons de origineelste ballontekst? De winnaar krijgt een
boekenbon van 15 euro.
Ga naar onze website: www.n-va.be/diest; ga naar ‘contact’, vul je gegevens
in, schrijf in het vakje ‘boodschap’ jouw suggestie en zend het door. De winnaar
wordt persoonlijk verwittigd.

Kaggevinne stiefmoederlijk behandeld door stadsbestuur
N-VA Diest ziet met lede ogen
hoe deelgemeente Kaggevinne
stiefmoederlijk wordt behandeld
door het huidige stadsbestuur.
Ontmoetingscentrum De Ketel wacht
al jaren op renovatie. In deelgemeente
Molenstede werd het Molenhuis
gedeeltelijk gerenoveerd. Schaffen kreeg
met Scafnis al een eigentijdse zaal. Voor
Deurne is er sprake van een nieuwbouw.
Dankzij aandringen van N-VA Diest
maakt het stadsbestuur nu eindelijk
werk van de restauratie van het dak
van ontmoetingscentrum De Ketel in
Kaggevinne. Maar N-VA Diest wil dat er
meer geïnvesteerd wordt in het pand. De
keuken is dringend aan vernieuwing toe

want die is veel te klein en voldoet niet
meer aan de huidige normen. N-VA Diest
wil dat het stadsbestuur meer budget
vrijmaakt en de zaal grondig aanpakt in
plaats van enkel het dak te herstellen. De
inwoners van Kaggevinne hebben ook
recht op een ontmoetingscentrum waar
het gezellig en veilig vertoeven is.

schade aan de keuken wordt voorkomen.
Of dit alles nog niet erg genoeg is, wil
het stadsbestuur ook nog de kerk van
Kaggevinne sluiten!

Ook pastorie in slechte staat

Ook de pastorie is er erbarmelijk aan
toe. N-VA Diest stelde vast dat het dak
lekt en dat de keuken onder de schimmel
staat omdat het stadsbestuur al jaren
niets meer investeert in het gebouw. De
kerkraad gaat nu zelf geld uittrekken
om de broodnodige herstellingen uit te
voeren aan het platdak zodat verdere

Kijk uit waar je stapt in het Begijnhof
Als je langs de E314 Diest nadert, zie je een toeristisch bord
met een afbeelding van het Begijnhof van Diest. Dat is
natuurlijk een uitnodiging om het Begijnhof te bezoeken.

Ondertussen hebben de stadsdiensten tussen de kerk en het
CC/De Kapel de bestrating aangepakt (boorstenen, heraanleg
kasseien, dolomiet…). En dat doen ze goed!

Dat doe je best met heel dikke schoenzolen, want de straten
liggen is erbarmelijk bij. Alleen al in de Kerkstraat – Begijnhof
tel je een vijftigtal ernstige verzakkingen.

Na dit werk zullen ook de andere straten onder handen
genomen worden, want een definitieve oplossing gaat nog wel
even duren.
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N-VA DIEST gaat voor Blue Assist

Extra ondersteuning voor
hulpbehoevende mensen
Op woensdag 9 maart heeft Diest kennis kunnen
maken met Blue Assist. Dank aan alle organisaties die
hieraan meegewerkt hebben.
Blue Assist is een systeem waarbij mensen die zich moeilijk
kunnen uitdrukken, op een eenvoudige manier (hulp)vragen
kunnen stellen aan hun omgeving, bijvoorbeeld via fiches of
kaartjes. “Uit meerdere studies blijkt dat zo’n 15 procent van
de bevolking in meer of mindere mate een geletterdheidsprobleem heeft, door gezondheidsproblemen, een lichamelijke
of mentale beperking, ouderdomsdementie”, aldus Lieve Sels,
N-VA-OCMW-raadslid.

Kaartjes en app bieden soelaas

Met BlueAssist vragen die mensen hulp via een kaartje (of een
app op de smartphone). Vaak worden de vragen door een be-

geleider of mantelzorger vooraf op een kaartje geschreven of in
de app gezet. Voor gebruikers die niet kunnen lezen of mensen
met een taalbarrière wordt dan aan de vraag een pictogram of
afbeelding gekoppeld.
“Het systeem is heel eenvoudig en goedkoop, maar vooral
ook heel respectvol. Vlaanderen promoot het inclusiebeleid,
waarbij sociale hindernissen voor mensen met een beperking
zo veel mogelijk geëlimineerd worden. Daardoor kunnen ze
naar hun beste vermogen deelnemen aan het dagelijkse leven”,
besluit Lieve.

Toiletten Warandestadion zijn schande
Ooit was het Warandestadion
in Diest een pareltje. Jammer
genoeg kan je dat nu niet meer
zeggen. Er zijn heel wat problemen, onder andere door het
voortdurend vandalisme. Maar
nog erger zijn de wc’s die in een
erbarmelijke toestand verkeren.
N-VA Diest kaart dat probleem
al sinds 2013 aangekaart in de
gemeenteraad en in verschillende
e-mails gericht aan het stadsbestuur.



2013 “Wc’s in erbarmelijke toestand”.



2014 “Wc’s nog steeds in erbarmelijke toestand”.



2015 “Wanneer zullen de wc’s gefatsoeneerd worden”.



 016 gemeenteraad van maart: de
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bevoegde schepen slaat mea culpa
namens het stadsbestuur en belooft
uitdrukkelijk dat op de volgende
gemeenteraad er een bestek zal goedgekeurd worden om het probleem
van de wc’s eindelijk aan te pakken.
De aanhouder wint? Toch nog maar
even afwachten.

Uw N-VA-mandatarissen in gemeente- en OCMW-raad
Gemeenteraad

Geert Nijs (voorzitter), Mario Kemps (ondervoorzitter), Renaat Rijnders (secretaris), Hilde Kaspers, Lydia Mertens; Lissy Lenseclaes,
Frederik Boone.

OCMW-raad

Marc Leys; Lieve Sels, Freddy Aerts

www.n-va.be/diest

De N-VA zorgt voor Verandering

Uw provincie wordt
slanker
en goedkoper
De Verandering
werkt!
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen.
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.
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België is een van de strengste landen

“De N-VA wil de provinciale middelen
verantwoord
besteden”asielbeleid
Een
rechtvaardiger

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks
Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen
middelen
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende
vrijwillig
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden
die zich
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.
Humane opvang oorlogsvluchtelingen
Engagementsverklaring

2015

4.000
De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen.
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden.
5.9de0helft
“Zo zorgde
de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes
0
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gedwongen

2015

nieuwkomers

van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen
Plichten stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie
terugkrijgen”,
Terugkeerbeleid WERKT
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

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 levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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