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Woord van de voorzitter
Beste medebewoners van Diest,
Het stadsbestuur startte het nieuwe
jaar met heel wat fijne wensen, maar
verloor daarbij wel enkele mededelingen uit het oog. Ook in 2017 kijkt
datzelfde bestuur immers vooral
vreugdevol uit naar uw portemonnee. Zo ‘vergat’ het stadsbestuur de
rioolbelasting of BOT en de herdenkingsbelasting voor 2017 te vermelden (zie verder in dit blad). De N-VA
verzette zich in de gemeenteraad
heftig tegen deze belastingen.
Desondanks willen wij ook dit jaar
constructief blijven meewerken aan
een beter Diest. We komen met concrete oplossingen op de proppen in
de strijd tegen vandalisme, sluikstorten, de parkeer- en mobiliteitsproblematiek, … Oplossingen hoeven
trouwens niet altijd handenvol geld
te kosten. Dat inzicht dringt echter
niet door tot het stadsbestuur.
De N-VA weet ook dat belastingen
noodzakelijk zijn om de stad te
besturen. Dat neemt echter niet weg
dat nevenbelastingen ondertussen
de pan uitrijzen. Een opsomming zou
moeiteloos deze bladzijde kunnen
vullen.
Maar eindigen doen we liever met
een positieve noot: de winterslaap
maakt immers stilaan plaats voor het
voorjaar. Straks ontluiken de bomen
opnieuw hun frisgroene blaadjes
en voorjaarsflora zorgt weldra voor
nieuwe inspiratie.
Voor het stadsbestuur hopen we op
eenzelfde vitaliserende lente.
Geert Nijs
Voorzitter N-VA Diest

N-VA dringt aan op herstelling
bestrating Begijnhof
De kogel is door de kerk: het masterplan Begijnhof wordt uitgewerkt.
Proficiat, omdat het dus niet alleen bij het samenstellen van lijvige
documenten is gebleven. Aan de gebouwen zullen de nodige werken
worden uitgevoerd om een en ander in overeenstemming te brengen met het beheersplan. Deze werken zijn een bevoegdheid van het
OCMW, eigenaar van het Begijnhof. Maar wat met de bestrating?
Benen breken

Wel, er wordt nog steeds niéts gezegd
over de lamentabele toestand van de
bestrating. Meer nog; volgens opstekende
geruchten kan het nog 10 tot 15 jaar duren
vooraleer daar eindelijk verbetering in
komt. Probeer ondertussen maar eens een
activiteit voor senioren te organiseren in
het Begijnhof. Je krijgt geheid opmerkingen als: “Het Begijnhof, daar waag ik me
niet. Ik wil mijn benen toch niet breken”.
Nochtans geeft het beheersplan duidelijk aan dat Onroerend Erfgoed akkoord
gaat om ook de bestrating te verbeteren,
namelijk een comfortpad van anderhalve
meter langs elke kant van de straat met
daartussen de huidige kasseien of ‘napoleonnetjes’, zoals die hier worden genoemd.
Hoeveel mensen moeten er als gevolg van
lelijke valpartijen nog breuken oplopen
vooraleer het stadsbestuur in actie komt?
De bestrating is immers een verantwoor-

delijkheid van de stad en niet van het
OCMW.

Projectgroep

De N-VA dringt erop aan om nu te starten
met een project Bestrating Begijnhof. We
maken ons echter geen illusies; de uitvoering van dergelijk project zal verschillende
jaren in beslag nemen, want talloze nutsvoorzieningen – gasleidingen, riolering,
waterleiding – zullen daarbij moeten
worden aangepakt. Dat verhindert echter
niet om alvast een projectgroep op te richten die, samen met alle betrokken nutsbedrijven, een planning kan uitwerken.
Wij hopen dat onze oproep gehoor zal
vinden. Beste stadsbestuur, u zou daarmee zowel de Begijnhofbewoners als de
talloze bezoekers een dienst bewijzen.
Immers, welk nut hebben mooie gebouwen zolang je geen veilige wegen hebt om
er naartoe te gaan?
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N-VA wil volledige renovatie
ontmoetingscentrum Kaggevinne
N-VA Diest is tevreden dat er eindelijk werd gestart met de plaatsing van een geïsoleerd, nieuw dak op het
Ontmoetingscentrum (OC) De Ketel in Kaggevinne. We zouden echter graag het hele gebouw gerenoveerd
zien.
Intussen werd er ook een budget van 50 000 euro uitgetrokken
voor verbeteringswerken aan de keuken. De huidige keuken,
die te klein is, zou een koude keuken worden. De aangrenzende,
voormalige bibliotheek kan vervolgens worden verbouwd
worden tot een warme keuken, uitgerust met moderne
keukenapparatuur.
De N-VA wil op lange termijn een grondige renovatie van
Ontmoetingscentrum De Ketel. Het gebouw zou moeten worden
ontmanteld, uitgerust met nieuwe nutsvoorzieningen en een
volledig nieuw interieur, afgestemd op hedendaagse noden.
We zijn er ons van bewust dat dergelijke verbouwingen geld
kosten en dat de middelen ergens moeten gevonden worden.
Gezien de desaffectatie van de huidige pastorij van Kaggevinne
en de plannen van het stadsbestuur om de pastorij te verkopen,
dringt de N-VA erop aan om de opbrengsten van de verkoop te
investeren in restauratie van het ontmoetingscentrum.
N-VA Diest zal de druk op De Ketel blijven zetten en dit

dossier nauwlettend opvolgen. De inwoners van Kaggevinne
hebben immers recht op een modern en hedendaags
ontmoetingscentrum.

Uw geliefde herdenken? Da’s dan 25 euro, graag
In 2017 zullen op de stedelijke begraafplaats in Diest duizend
graven worden ontruimd. Het gaat om graven zonder concessie
en graven met een concessie van 30 jaar waarvoor geen
verlenging werd aangevraagd. De opheffing van de graven
zonder concessie is een maatregel die nog voor heel wat mensen
onbekend is.
Ook is er de mogelijkheid tot crematie van overledenen waarbij
de as, na ontgraving, kan worden verstrooid of meegegeven in
een urne die thuis kan worden bewaard. Die mogelijkheid is
evenwel zeer duur (3 000 euro).
Ter compensatie van de opgeheven graven kan ook een
naamplaatje worden aangebracht op een herdenkingszuil. En
hier wringt het schoentje. Dergelijk naamplaatje zal 25 euro
kosten voor inwoners van Diest en 50 euro voor niet-inwoners.

Deze bijdrage bestond vroeger al, maar N-VA Diest vroeg om
deze belasting te schrappen. Door het verdwijnen van de graven
kunnen nabestaanden hun geliefden niet langer bezoeken. Een
naamplaatje is het enige wat hen nog rest.
De meerderheid verwierp evenwel de schrapping van deze
belasting. Of hoe een stadsbestuur (DDS, sp.a-Groen) de
gevoelens van zijn inwoners negeert en ongevoelig blijkt voor de
emotionele waarde van een graf, een herdenkingsplek waarvoor
een kerkhof uiteindelijk dient.
Ondertussen rest er voor het stadsbestuur nog financieel leven
na de dood. Over waarden gesproken.
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Vandalisme en zwerfvuil: twee plagen in Diest
Vandalisme en zwerfvuil kan je niet volledig voorkomen, maar in de Diestse binnenstad zijn beide kwalen
uitgegroeid tot een echte plaag. Vernielingen in de Warande, ons stadspark, en aan het Warandestadion zijn
schering en inslag (kapotte banken, graffiti, afgebroken takken, kapot gestampte vuilnisbakken,vernielde
omheiningen, ...). Wandelaars en joggers mijden meer en meer de Warande. Men voelt er zich niet langer veilig.
Zwerfvuil ontsiert ook het park Cerckel, het park Heylen, het
pleintje in de Engelandstraat. Niet-bebouwde percelen dienen
tegenwoordig als stortplaats.
Hoe dikwijls heeft de N-VA het probleem ondertussen al
aangekaart op de gemeenteraad?

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden

Blijkbaar hebben krantenartikels met de nodige foto’s meer
effect dan “gezeur van de oppositie”.

Controles die gedaan worden met loeiende sirenes en in
uniform, hebben weinig zin. De N-VA vraagt om de controles
op de vele pijnpunten bij voorkeur in burger te doen, en ook
’s avonds en ’s nachts. We wijzen ook op het nut van extra
camerabewaking om overtredingen vast te stellen.
Als u zelf verdachte feiten ziet, meld die dan zeker aan de
politie op het nummer 101.

Wist je dat ...
 ... er op het Begijnhof niét wordt gestrooid bij sneeuw en ijzelvorming?

…
 bijna 20 jaar na de rampzalige overstromingen van 1998 aan de Begijnenbeek (Reustraat-Carrefour),
nog enkele belangrijke werken worden uitgevoerd om wateroverlast te voorkomen in de verder gelegen
woonwijken?
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Theo Francken

Jan Jambon

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.
Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen
uit het verleden.
Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring.
Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records
doet sneuvelen.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale
uitvalsbasis voor terroristen.
Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.
Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingendiensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur.
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een
veiligere samenleving.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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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