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Dit gaat
over jou
VOORWOORD
Beste,
Open Diest is een project waarbij elke inwoner mee kan werken aan de toekomst van de Demerstad.
De tijd dat politiek alles alleen beslist vanuit een ivoren toren is definitief voorbij Onze stad en haar
gemeenten snakken naar een open visie.
Keuzes maken op maat van onze inwoners, dat kan enkel door iedereen bij het beleid te betrekken.
Dat is de moderne manier van politiek doen waar we met Open Diest voor gaan. Uit onze vele
huisbezoeken blijkt dat er oplossingen moeten gevonden worden voor de problemen die vandaag
nog niet aangepakt worden.
We zetten een visie uiteen richting moderne stad waar het goed is om te leven, te werken en te
ondernemen. Veiligheid en een leefbare omgeving staan daarbij centraal. Ook investeren in sport
en recreatie zijn belangrijk. De kinderopvang optimaliseren. En natuurlijk zal de toekomst van de
Citadel als groene parel cruciaal zijn voor de verdere ontwikkeling van onze stad.

Meyssen Sabine
Voorzitter
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WIJ KOMEN BIJ U LANGS!
Open Diest gaat voor oplossingen.
Wij komen bij jou langs met onze blauwe caravan of we zien jullie op één van onze
inwonersavonden. Kijk op pagina 4 wanneer we in jouw buurt zijn.
Je vindt ons ook op Facebook en Instagram
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www.opendiest.be #iedereenmee
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ONZE CITADEL

Kiezen tussen de fiets of de auto?
Niet nodig.

Een gezonde stad
is een sportieve stad.

Een mooie toekomst
voor onze Citadel

Een stad zal mobiel zijn of niet zijn.

Moderne sportinfrastructuur:
jij hebt er recht op.

Met camera’s daalt
criminaliteit spectaculair
in andere gemeenten.

Veilig rondfietsen: het is in Diest en haar gemeenten helaas vaak niet zo makkelijk. Het aantal
putten in het wegdek en de slecht onderhouden fietspaden zijn niet meer te tellen. Veilig
fietsen is nochtans een basisrecht.

Een moderne stad is een stad die in het hart en in haar gemeenten sportief is.
Een sportieve stad is een gezonde stad en daar heb je moderne sportinfrastructuur voor nodig. Gebouwen, speelvelden, kleedkamers, materiaal… noem maar op. Dat is in
Diest en haar gemeenten helaas niet het geval. We hinken fel achterop tegenover andere steden en gemeenten.
Onze sportinfrastructuur is oud en versleten.

Uit onze enquête blijkt dat 73% van de Diestenaren
vindt dat wegen, fiets-en voetpaden niet goed onderhouden zijn.
Enkele van de vele voorbeelden: de Tessenderloseweg, de Hasseltsestraat, de Mariëndaalstraat, de Reppelsebaan, de Overstraat… noem maar op. Op die plaatsen met de fiets rijden
is een héél erg riskante klus.
In onze gemeenten hebben we te veel gevaarlijke oversteekplaatsen. Denk maar aan de
oversteekplaatsen op de Commissaris Neyskenslaan, de Citadellaan, kruispunt Diestsebaan – kleinbaan en Schoonaarde. Deze moeten veilig en duidelijk zijn.
We hebben dit de voorbije jaren al dikwijls aangekaart op de gemeenteraad. Iedereen moet
zich veilig kunnen verplaatsen. Of je nu met de auto, fiets of te voet door de stad en haar gemeenten gaat, iedereen moet veilig kunnen gaan en staan waar hij of zij wil.

Slimme camera’s voor een veilige gemeente: waar
wachten we nog op?
Uit onze huisbezoeken blijkt dat 84% van de bevraagden voorstander is van camera’s om criminaliteit aan te pakken.
Een veilig Diest, dat wil iedereen. Moderne camera’s maken daarbij een
verschil. Wij willen een drastische daling van vandalisme en criminaliteit.
Het installeren van ANPR-camera’s op de belangrijkste invalswegen van
onze stad zijn hiervoor nodig. Niet om iedereen in de gaten te houden. Wel
om te gebruiken wanneer het nodig is.

Uit onze bevraging aan de sportclubs blijkt dat 81%
vindt dat de sportinfrastructuur aan vernieuwing
toe is.

De Citadel:
samen met u maken we er een prachtige plek van.

Ben je recent nog eens gaan kijken naar het skatepark, het basketveld of de povere speeltuinen op de Warande? Ons sportief hart bloedt dan.

Uit onze huisbezoeken blijkt dat 84% wil dat de Citadel een
belevingsplek moet worden voor iedereen.

Wij gaan voor een lange termijn toekomstvisie rond sportbeleid waarbij de Warande het kloppend hart wordt. Daar willen
we een polyvalent kunstgrasveld en een gedeelde sportaccommodatie laten aanleggen. Zo is er plaats voor voetbal en
atletiek, petanque, basket, skaten, padel en minivoetbal in
multifunctionele sportkooien. Open ruimtes met plaats voor
(G)-speeltoestellen en allerlei buitenactiviteiten. We gaan voor
sportinfrastructuur die gebruikt kan worden door alle sportverenigingen en sporters zowel in Diest als haar gemeenten.

Wij willen daarom géén verkeersluwe of verkeersvrije binnenstad maar wel een verkeersveilige stad. Open Diest staat voor fietsstraten, wat de veiligheid garandeert voor zowel de fietsers als de auto’s. Een veilige schoolomgeving, waar we parkeervrije zones willen aanleggen
in functie van veilige oversteekplaatsen voor de jongeren.

Deze camera’s leveren resultaat op. In andere gemeenten daalden de inbraken met meer dan 40% door het plaatsen van deze camera’s. Dat moet
in Diest en haar gemeenten toch ook kunnen? Het is trouwens niet enkel
technologie die ons kan helpen. We willen mensen ook meer betrekken
om de eigen buurt veilig te maken. Daarvoor willen we buurtinformatie-netwerken (kortom: BIN’s) in het leven roepen. Een BIN is een overleg
tussen mensen in een bepaalde wijk of straat. Via Whatsapp of op andere
manieren kunnen ze tips uitwisselen met de politie. Zo weten zij meer dan
wat ze zien op hun patrouille. Veiligheid wordt daarmee een zaak waar iedere Diestenaar aan kan meehelpen.
We deden deze voorstellen al vaak op de gemeenteraad. Helaas vond het huidig stadsbestuur ze nog niet de moeite waard om het actief te promoten. Wij
denken dat het wel nodig is. Met moderne camerabewaking en BIN’s maken
we van Diest en haar gemeenten een veilige plek.

Op 15 mei 2018 organiseerden we een inwonersavond om te brainstormen
over de toekomst van de Citadel. De opkomst was massaal en leverde heel
wat ideeën op.
De Citadel heeft een uniek karakter dat moet behouden blijven. Haar eigenheid behouden moet echter wel samengaan met een brede waaier van initiatieven. Ze moet bruisen van creativiteit en ondernemerschap. Het moet een
plek worden waar de verenigingen uit Diest en haar gemeenten thuis zijn.
Creativiteit, gezelligheid, uitstraling, een ontmoetingsplek voor jong en oud,
een teambuildingslocatie, een conferencecenter …zoveel mogelijkheden.
Ook het Pegasus museum mag niet verdwijnen maar moet het symbool zijn
van het militaire verleden van onze stad. De ontwikkeling van deze site zal zeker vele jaren in beslag nemen en er zal een stevig kostenplaatje aanhangen.
Wel wordt het hoog tijd dat er werk van wordt gemaakt. De Citadel moet één
van de ‘must see’ bezienswaardigheden worden van Diest.

Meer veiligheid voor fietsers en voetgangers én tegelijk een vlotte mobiliteit voor auto’s en
motoren. Mobiliteit op maat van inwoners en bezoekers.

LEEFBAAR
Diest is een stad
waar het goed
wonen, leven en
werken is.

Modern parkeerbeleid
Uit onze huis-aan-huis bezoeken blijkt dat 87%
aangeeft dat het parkeerbeleid dringend anders moet.

·P
 arkeren op maat van jou en niet op maat van het parkeerbedrijf.
· Inperking van de betalende uren. Enkel nog betalend parkeren van 10u tot 17u.
·O
 ok de retributietarieven verlagen, nu betaal je 25,- Euro, dit is

Uit onze enquête blijkt dat 79% van de
inwoners trots is om hier te wonen.

tè veel.
·K
 ort parkeren via grondsensoren mèt een gratis half uur. Géén
gedoe meer met bonnetjes en onterechte boetes.
·B
 etalen voor parkeren zal altijd nodig zijn, maar in de toekomst
zullen inwoners en bezoekers niks extra betalen als ze correct
parkeren. Mensen moeten graag naar de stad komen.
·E
 en modern parkeerbeleid, dat moet bij ons toch ook kunnen?
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Dat is een mooi resultaat, maar wij vinden dat het
beter kan. Hieronder enkele werkpunten:

Kinderopvang optimaliseren
Als we jonge gezinnen willen aantrekken zal er voldoende kinderopvang nodig zijn. Dit is momenteel
een probleem. Het opvangsysteem van kinderop-
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vang moet geoptimaliseerd worden. Wij moedigen
de brede school aan waar na de lesuren een waaier
aan activiteiten kan plaatsvinden. Er moet dus ingezet worden op het realiseren van samenwerkingsverbanden tussen kinderopvanginitiatieven, scholen en
het gehele vrijetijdsnetwerk voor kinderen met als
taak het realiseren van kwalitatieve kinderopvang.

Onze senioren
Bij veel senioren leeft terecht de zorg over hun mobiliteit. En terecht. Graag willen wij investeren in
taxicheques of gespecialiseerde vervoersbedrijven
en dit op maat van de senioren.

Afval
Volgens ons is er nood aan een ‘actieplan vuilbakken’. Dit moet ervoor zorgen dat er meer vuilbakken
komen op plaatsen waar het nodig is.

Dierenwelzijn
Het dierenwelzijn wordt zeer vaak vergeten. Wij
pleitten in de gemeenteraad reeds voor een dierensticker voor de brandweer en een hondenweide. Een meldingspunt voor dierenmishandeling
en broodfokkerij lijkt ons aangewezen. Daarom lijkt
ons een schepen voor dierenwelzijn, waar je steeds
terecht kan en die erover waakt dat de dieren goed
behandeld worden, niet overbodig. Wij willen dit op
de politieke agenda plaatsen.
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De bezorgdheid om onze jongeren is
waarschijnlijk geen populair thema.
Maar net omdat onze jeugd zo belangrijk is en we de plicht hebben hun zo veel mogelijk kansen
te geven plaats ik jongerenzorg op de politieke agenda. Samen met m’n sterk verjongd team,
jonge mama’s en papa’s, maar ook de ouders en grootouders, willen wij die jonge mensen
begeleiden en kansen geven. Risicoarmoede kijkt bij iedereen om de hoek. Je job verliezen,
ziek worden, éénoudergezinnen… iedereen kan er vandaag mee te maken krijgen, zeker in een
prestatiegerichte maatschappij waarbij de druk al van jongs af aan wordt gelegd. Voorbeelden
als Arktos zijn een must voor onze werking. Jongeren een thuisgevoel geven, respecteren,
luisteren is soms al voldoende. Maar hen ook begeleiding geven bij het studeren tot zelfs
solliciteren. Niet iedereen kan er thuis op rekenen. Daarom wil ik deze materie veel breder
opentrekken.

De Graef Christophe
Lijsttrekker en kandidaat burgemeester
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V.U. Sabine Meyssen, Rasopveld 20, 3293 Kaggevinne. Verboden op de openbare weg te werpen.

ONZE MENSEN VOOR EN VAN EEN OPEN DIEST

Hebt u nog
suggesties of ideeën?
Kom dan langs op één
van onderstaande data
• 28 juli Molenstede 10 u en 28 juli Schaffen 14 u
• 5 augustus Deurne 10 u
• 15 augustus Diest 10 u en Webbekom 14 u
• 25 augustus Kaggevinne 19 u
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