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Veilig thuis in een welvarend Diest
Beste medebewoners van Diest,

In dit blad kan u kennismaken met de nieuwkomers op de 
N-VA-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.
Maar liefst dertien nieuwe kandidaten stellen zich voor. Samen 
met de andere kandidaten willen zij zich inzetten om van N-VA 
Diest een sterke ploeg te maken. Een groep die weet wat mensen 
denken en willen, meeleeft en meevoelt en zich inspant om van 
Diest een betere en meer leefbare stad te maken. Een groep die 
een doorsnee is van de Diestse bevolking. Van jong tot minder 
jong, met elk hun eigen accenten. Zij werken mee aan onze 
speerpunten voor de volgende zes jaar:

1   Een veiliger Diest door het plaatsen van vaste camera’s op 
gevoelige plaatsen en met veiliger verkeer voor iedereen.

2   Meer ondersteuning voor de lokale economie. Zoveel  
mogelijk kopen bij plaatselijke handelaars en investeringen 
laten uitvoeren door plaatselijke ondernemers.

3   Een properder Diest trekt meer mensen aan en maakt de stad 
aangenamer

4   Een doorgedreven onderhoud van de historische gebouwen 
waardoor toerisme aantrekkelijker wordt.

5   Diest heeft nood aan sportinfrastructuur waar elke sport aan 
bod kan komen.

6   Diest moet een kunstgrasmat voor de voetballers krijgen 
(groot en klein, zodat het veld altijd bespeelbaar blijft en geen 
modderpoel wordt).

7   Een klantvriendelijk stadhuis en 
OCMW.

Het volledige programma is weldra  
beschikbaar. Hiervoor wil N-VA Diest 
gaan, samen met de 27 kandidaten die hier 
hun schouders onder willen zetten. Aan u 
de keuze bij de volgende verkiezingen.

Geert Nijs, lijsttrekker

Provincie in nieuw, afgeslankt jasje
Behalve gemeenteraadsverkiezingen worden er op 14 oktober ook provincieraadsverkiezingen georganiseerd. 
De provincies zijn immers (nog) niet afgeschaft, maar hebben ondertussen, onder impuls van de N-VA, wel 
een forse afslankingskuur ondergaan.
Sinds januari 2018 zijn de persoonsgebonden bevoegdheden (sport, jeugd, cultuur en welzijn) voorgoed uit het bevoegdhedenpakket 
van de provincie geschrapt en overgeheveld naar het lokale of het Vlaamse niveau. Enkel de resterende grondgebonden bevoegdheden 
(economie, platteland, landbouw, milieu, water, mobiliteit, toerisme en recreatie, …) blijven in handen van de provincie. De N-VA wil 
dat ook deze bevoegdheden naar de gemeenten of Vlaanderen verschuiven. 

Minder provincieraadsleden en kieskringen
Daarnaast wordt de provincieraad gehalveerd: de huidige 72-koppige provincieraad wordt teruggebracht naar 
36 zitjes. Het aantal gedeputeerden gaat van zes naar vier. In Vlaams-Brabant blijven slechts twee kieskringen 
over: Halle-Vilvoorde en Leuven. De vroegere kieskringen Diest en Tienen en die Leuven worden samen één 
kieskring.

Meer transparantie en efficiëntie
De N-VA zet dus haar ambitie verder om de volledige afschaffing van de provinciale besturen te realiseren. De 
N-VA is er immers van overtuigd dat het provinciale bestuursniveau beter kan verdwijnen. Dat verhoogt de 
transparantie en bestuurlijke efficiëntie.

Hilde Kaspers, provincieraadslid

Constructieve oppositie loont (p. 2 en 3) Maak kennis met de nieuwe kandidaten (p. 2 en 3)
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The ever blossoming garden

N-VA wil gedenkplaats voor  
alle overleden Diestse jongeren
Op 20 oktober 2017 opende The ever blossoming garden, de gedenkplaats voor 
Annick Van Uytsel. Een mooi initiatief, dat N-VA Diest graag zou uitbreiden. Zou 
men, aangrenzend aan dit monument, geen gedenkplaats kunnen maken voor alle 
jongeren die veel te vroeg van ons zijn heengegaan? We denken hierbij niet alleen aan 
slachtoffers van geweld, maar ook aan jongeren die het leven lieten in het verkeer of 
die een ziekte niet overleefden. Ook te vroeg geboren kinderen zouden hier herdacht moeten kunnen worden.

We denken dat de helling aangrenzend aan het monument hiervoor geschikt zou zijn. Dit hoeft niet veel te kosten. Met wat 
opknapwerk achteraan zou de plaats al een heel ander karakter krijgen. Eventueel kan een Diestse kunstenaar een gedenkplaat 
of -beeld maken ter ere van alle Diestse jongeren die ons veel te vroeg verlaten hebben.

Maak kennis met de nieuwe kandidaten op de N-VA-lijst
Albert Volders
Albert is gepensioneerd politie-inspecteur. Als geboren Diestenaar wil hij zich ten volle inzetten voor onze prachtige stad.  
Dit met aandacht voor veiligheid, gezondheid, bedrijvigheid en het sociale leven voor jong en oud. 

“Met de N-VA wil ik gaan voor een eerlijk beleid.”

Lieve Geurden
Als psychiatrisch verpleegkundige weet Lieve hoe belangrijk sociale thema’s als gezondheidszorg, huisvesting en gelijke kansen 
zijn. Ze gelooft in de kracht van de lokale politiek, want vooral lokaal kunnen politici veel bereiken. Samen met u wil Lieve in 
onze Oranjestad blijven investeren, in erfgoed, cultuur en natuur. 

“‘Diest, mijn stad’ is voor mij meer dan een slogan. Het is een feit en daar ben ik trots op.”
Guido Reekmans
Guido is een 70-jarige gepensioneerde militaire vliegtuigelektronicus uit Schaffen en vader van een dochter.  
Naast bestuurslid van N-VA Diest is hij een fervent zeiler, sporter en muzikant.

“Mijn ambitie: streven naar een vrije, zorgeloze, veranderende stad.”

Selma De Winter
Selma is een 67-jarige gepensioneerde arbeidster uit Schaffen. Haar passies: politiek, zeilen en sporten.

“Ik streef naar een nette, gezellige leefomgeving en een mooie toekomst voor ons en de volgende 
generaties.”

Dominique Bellen
Dominique is 61 jaar, financieel medewerker bij een internationaal bedrijf. Hij staat voor een eenvoudige, correcte en open politiek: 
sociale woningen ook voor de echte Diestenaar, lokale ondernemers betrekken bij opdrachten, minder werkloosheid, Diest een veilige 
propere stad, toegankelijke stadsdiensten en een aanspreekbaar bestuur. Ook wil Dominique veel meer aandacht voor verenigingen 
en de deelgemeenten en wil hij werk maken van het behoud van ons erfgoed. 

“De Diestenaar staat voor mij op de eerste plaats.”

Chris Flamaing
Chris is 58 jaren jong en werkt in de textielsector. Ze heeft drie kinderen en zeven kleinkinderen. Chris houdt van wandelen en  
het goede leven. Met haar kan je rekenen op een open bestuur met inspraak voor elke inwoner. Ze vindt het ook belangrijk dat  
kinderen naar de school van hun keuze kunnen gaan, en dat in een veilige omgeving. Chris streeft naar openheid bij investeringen  
in samenwerking met de Diestse ondernemers.

“Diest moet aantrekkelijk zijn voor ondernemers.”
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Woningen Begijnhof toch 
in erfpacht

De meerderheid van DDS en 
sp.a-Groen besliste in 2014 
om een aantal woningen op 
het Begijnhof te verkopen. 
Onze OCMW-raadsleden 
stelden voor om dit niet te 
doen en de woningen in 
erfpacht te geven met een 
degelijke restauratie als 
voorwaarde. Zo zouden de 
woningen toch eigendom van 
het OCMW blijven. Gelukkig 
werd uiteindelijk de visie van 
de N-VA gevolgd.

Warandestadion

Van 2013 tot 2016  
wees de N-VA in de  
gemeenteraad op de 
schandalige toestand 
van het sanitair in het 
Warandestadion.  
Na voortdurend  
aandringen is dit  
probleem grondig 
aangepakt met nieuwe 
WC’s en een volledige 
renovatie van het  
sanitair en de kleed- 
kamers.

Gratis aandenken voor 
verwijderde graven

De oppositie van N-VA en 
Open Vld stelde voor om 
gratis de naam van  
de overledene bij het  
verwijderen van het graf  
te graveren op een gedenk-
teken. Oorspronkelijk  
werd dat voorstel  
verworpen door de meer-
derheid. (Geen budget?!) 
Maar na een flinke ruzie 
in de meerderheid was er 
plots wel geld om dit te 
doen.

Installeren van AED-toestellen

Op de gemeenteraad 
van november 2016 
stelde onze voorzitter 
en lijsttrekker Geert 
Nijs (verpleegkundige) 
voor om in Diest een 
aantal AED-toestellen te 
installeren. Het stads-
bestuur was er maar 
een koele minnaar van. 
Gelukkig zijn er onlangs 
aan alle ontmoetingscentra, het stadhuis en 
het zwembad AED-toestellen geïnstalleerd.  
Het Rode Kruis zal instaan voor de nodige 
opleiding bij het stadspersoneel en bij  
geïnteresseerde burgers.

Constructieve oppositie loont

Ilse Jannes
Ilse is 25 jaar en woont in Diest. Ze is jong, jeugdig en sportief. Ilse heeft een oog voor veiligheid, sport, toerisme, events en 
maatschappelijk belang.

“We moeten niet bang zijn voor verandering.”

Andy Vernelen
Andy woont graag in het mooie, rustige en groene Diest. Hij beschouwt het als een uitdaging om dit evenwicht te behouden. In zijn 
interieurzaak probeert hij zijn klanten en projecten eerlijk en nuchter te benaderen, dus waarom niet datzelfde in de politiek doen?

“Gezond verstand met een mooi eindresultaat, dat wil ik voor Diest.”

John Haex
John heeft als globetrotter veel gezien en meegemaakt. Hij stelde vast dat we het in Diest zo slecht nog niet hebben.  
Maar om onze kinderen vandaag en morgen in Diest en zijn deelgemeenten ook op een veilige manier te laten genieten  
van sport en spel, moeten we investeren in veiligheid en infrastructuur. 

“Samen met N-VA Diest wil ik investeren in veiligheid en infrastructuur.”

Mart Sels
Zelfstandig kinesitherapeute Mart houdt van Diest, onze mooie stad aan de Demer. Hier en daar kan het toch nog wat beter: 
aangenaam samenleven met alle Diestenaars in een veilige, propere en bruisende stad, daar wil ze aan meewerken.

“Ik wil meewerken aan een veilige, propere en bruisende stad.”

Emma en Fien Boone
Al als kind hielpen Emma en Fien N-VA Diest door het ronddragen van hapjes tijdens de nieuwjaarsreceptie.  
Ook nu ondersteunen ze de Diestse afdeling. Niet door hapjes te serveren, maar als kandidaat.
“Wij gaan en staan voor de jeugdbewegingen en sport!”

Louis Van Roey
Na een zwaar ongeval kreeg het leven van Louis een nieuwe wending. De natuur krijgt permanent aandacht van hem.  
Samen met zijn vrouw Heidi gaat hij graag wandelen. 

“De horeca in Groot-Diest ligt mij nauw aan het hart.”



Wij zijn thuis in Vlaams-Brabant. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de 
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, 
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Vlaams-Brabant. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Vlaams-Brabant.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Vlaams-Brabant

Veilig Verantwoord Vlaams

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


