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#iedereenmee

Overleg met inwoners en volledige transparantie zijn de basis van ons modern 

beleid. 

 

Wie je ook bent, waar je ook woont, de leefbaarheid van onze gemeenschap staat 

centraal. Warm, (verkeers)veilig, verantwoordelijk, netheid, respect, 

ondernemend: dat zijn de waarden die we met jullie aangaan. 

 

Positivisme staat centraal in onze visie. In elk thema. Inhoudelijk en geen 

spelletjes.  

 

 

 

Waarom Open Diest stemmen?

Beste inwoner, 

 

Op 14 oktober 2018 trekken we naar de stembus. Graag stellen we in deze folder ons 

programma voor. 
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Verder in deze folder kan je lezen hoe we dat samen met jou aanpakken.  
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Mobiliteit, verkeersveiligheid en leefbaarheid zijn één begrip.  

Een stad zal mobiel zijn of niet zijn

Een verkeersveilig centrum. Niet tegen de auto, wel voor de stad.

 

Fietsstraten in schoolomgevingen en in de Hasseltsestraat/Kautershoek 

tot aan de Koning Albertstraat/Schaffensestraat.  

 

Parkeervrije stroken in schoolzones.

 

Herziening mobiliteitsplan. Elektrische zinkbare palen maken automatisch 

en snel bepaalde stadsdelen verkeersvrij wanneer nodig (zoals 

bijvoorbeeld schoolomgevingen en de markt). 

 

Zwaar verkeer weren uit het stadscentrum en de dorpskernen. Leveringen 

aan winkels gebeuren met citycars (kleine vrachtwagens), buiten de 

piekuren.

Parkeren op maat van inwoners, niet van het parkeerbedrijf.

 

Inperking van de betalende uren: enkel nog betalend parkeren 

van 10u tot 17u. 

 

De retributietarieven verlagen.

 

Kortparkeren via grondsensoren voor 30 

minuten gratis parkeren, ook bij een betalend ticket, sms- of 

appbetaling.

 

Duidelijke signalisatie van de randparkings met digitale 

aanduidingsborden die aangeven hoeveel plaats er nog rest.

 

Slim sensorparkeren invoeren.

Propere en veilige fietspaden, vooral op de verbindingswegen.

 

Extra fietsenstallingen in elke handelskern en fietsboxen in de zijstraten en 

op de pleinen.

 

Oplaadpunten voor elektrische fietsen. 

 

Fietsstraten bestaan al in veel 

andere gemeenten. In deze 

straten delen fietsers en auto's de 

weg, maar is het wel duidelijk dat 

fietsers voorrang hebben. Zo 

kunnen fietsers veilig de weg op.

Wist je dat... in een stad als Kortrijk 

sensorparkeren een enorm succes is? 

Daarbij registreert een sensor op de 

parkeerplaats automatisch hoelang 

een voertuig er staat. Geen gedoe meer 

met bonnetjes en foute parkeertijden. 

Meer veiligheid voor fietsers en voetgangers én tegelijk 

een vlotte mobiliteit voor auto's en motoren. Dat is 

mobiliteit op maat van inwoners en bezoekers.  
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De wereld verandert, we kunnen niet blijven stilstaan. Daarom is er 

een moderne visie nodig op de stad en gemeenten van de toekomst.  

 

Duidelijke afgrenzing van de handelskernen.

 

Start-up project voor ondernemers: het bestuur begeleidt ondernemers 

en winkeleigenaars bij de uitbouw van hun zaak.

 

Efficiënte leegstandsbelasting en stimuleren van wonen boven winkels 

als stadsinbreidingsproject. 

 

Diest promoten via slimme citymarketing. 

 

Veel meer groen in de binnenstad.

 

Gratis WiFi in de handelskernen.

 

Een marktbus die op de marktdag de gemeenten met de binnenstad 

verbindt.

Wist je dat... 87% van de 

inwoners in 

onze enquête akkoord ging 

met de stelling dat lokaal 

winkelen in Diest en 

gemeenten moet worden 

aangemoedigd? 

Een modern stadsbestuur polst wat er leeft  bij inwoners om 

samen beslissingen te nemen. 

 

Inwoners betrekken bij belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld via 

wijkportefeuilles, waarbij inwoners inspraak krijgen in de 

besteding van budgetten. 

 

Open overlegmomenten voor belangrijke beslissingen, zoals 

bijvoorbeeld de toekomst van de Citadel, waar alle inwoners en 

verenigingen hun stem kunnen laten horen. 

 

Snelle en gerichte communicatie aan inwoners, bijvoorbeeld over 

openbare werken. Online buurtplatformen, zoals Hoplr, kunnen 

daarbij een belangrijke rol spelen.

Meer inspraak, betere communicatie

Wist je dat ... dankzij de jongeren van 

Open Diest  iedereen nu elke maand 

live de gemeenteraad online kan 

meevolgen. Een mooi voorbeeld van 

openheid, betere informatie over 

politieke  beslissingen en moderne 

communicatie naar inwoners.

Betere openingsuren van de stadsdiensten, waardoor inwoners niet 

onnodig lang moeten wachten op een afspraak.

Naar het winkelen van de toekomst

De Grote Markt en de Kaai volop inzetten als groene hotspot voor evenementen, zoals bijvoorbeeld de wekelijkse 

markt , streekbierenmarkt en andere evenementen. 



www.opendiest.be#iedereenmee #iedereenmee

 

Gescheiden wachtlijsten om plaatsen beter te verdelen: één voor tijdens de 

schoolperiode en één voor tijdens de vakanties. Elk gezin heeft op andere 

momenten nood aan buitenschoolse opvang. Opvang op maat is de 

toekomst.

 

Een 'loket kinderopvang' om ouders vlot te helpen met het 

zoeken naar geschikte en/of gespecialiseerde kinderopvang.

 

Wanneer een kind meer dan drie maanden niet naar de opvang gaat, wordt 

met de ouders besproken of opvang nog wel nodig is. Zo blijven deze 

plaatsen niet bezet en geven we kansen aan andere kinderen op de 

wachtlijsten.

 

Zorgen voor extra opvangplaatsen.

 

 

Drempels wegnemen voor jeugdverenigingen en jeugdhuizen en 

samenwerking tussen hen en scholen stimuleren. Jongeren maken er niet 

alleen vrienden, maar leren er ook samenwerken en verantwoordelijkheid 

nemen. 

 

Ruimte voor street art, muziekateliers en opslagruimte  voor 

jeugdverenigingen.

 

Totaal vernieuwd skatepark, met inbreng van jongeren bij het ontwerp.

 

Een goed werkende jeugdraad, met een open en transparante verdeling van 

toelagen aan jeugdverenigingen.

 

De werking van Arktos, een vereniging die jongeren met moeilijkheden 

begeleidt, versterken en uitbreiden.

Onthaalouder worden aantrekkelijk maken.  

 

Kinderopvang 

 

 

Diest is een scholenstad. Na schooltijd is het vaak ploeteren voor veel 

ouders: geschikte opvang vinden lukt niet, de mogelijkheden zijn beperkt. 

Ouders verdienen kwalitatieve kinderopvang. 

Wist je dat... het momenteel tot 2 

jaar kan duren voor je een 

geschikte plaats in de 

kinderopvang krijgt?

 

Jeugd 

 Jongeren moet kansen en verantwoordelijkheid krijgen en nemen, niet 

betutteld worden. 

De jeugd krijgt zelf de teugels in 

handen om dingen op poten te 

zetten. Kansen en 

verantwoordelijkheid in plaats van 

betutteling.
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Meer opvang voor jongere kinderen tijdens vakantieperiodes. 

Daarvoor de bestaande speelpleinwerkingen versterken met 

andere vormen van vakantie-opvang. 

Veilige speeltuigen voor kinderen met een beperking in onze 

speeltuinen.

 

Kinder- en jeugdgemeenteraad uitbouwen om jongeren 

echt inspraak te geven. Jongeren daarbij zoveel mogelijk zélf laten 

beslissen. De stad ondersteunt waar nodig, maar beslist niet in hun 

plaats. 

 

Een echt fuifbeleid, waarin jongeren inspraak krijgen over de 

fuifnoden.

 

De meeste speeltuinen in Diest en 

haar gemeenten bevinden zich 

in slechte staat. Onze allerkleinsten 

hebben recht op aantrekkelijke 

speelplekken, met moderne 

speeltuigen en oog voor kinderen 

met een beperking.

Aantrekkelijke en goed onderhouden speeltuinen voor de kleinsten.

 

Spelotheek inrichten, waar je gratis speelgoed kan ontlenen.

 

Jeugdwerkloosheid aanpakken door werkinlevingstrajecten voor jongeren (Wij!-trajecten). Dat zijn leerstages in 

samenwerking met bedrijven uit de regio. Meer dan 80% van de laaggeschoolde jongeren is na een Wij!-traject aan 

het werk of in opleiding. 

 

Andersvaliden 

 

Promoten en ondersteunen van G-sport (sport voor mensen met 

een beperking) in samenwerking met onze sportclubs en scholen. 

 

 

Toegankelijkheid voor andersvaliden: pleinen, stoepen en openbare 

gebouwen worden toegankelijk voor iedereen.   

Onze stad en gemeenten moet bij de (her)aanleg van openbare 

plaatsen meer aandacht schenken aan toegankelijkheid. Veel andere 

steden hebben een begaanbare strook op plaatsen met bijvoorbeeld 

kasseien. Dat moet ook bij ons kunnen, bijvoorbeeld in het Begijnhof 

en de Winkelwandelstraat.
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Schoolkinderen en hun ouders verdienen het allerbeste: 

kwaliteitsvol onderwijs in aangename schoolgebouwen door 

leerkrachten die zich goed voelen en gewaardeerd worden. 

Elk kind een plaats op school. Zoveel mogelijk vrijheid voor 

ouders om te kiezen waar hun kinderen naar school gaan. 

 

Eerlijk en transparant inschrijvingssysteem, waar geluk en 

willekeur geen doorslaggevende factor mogen zijn. 

Investeringen in goede, duurzame en moderne schoolgebouwen. 

 

"Brede" en "multi-inzetbare" scholen. Schoolgebouwen worden daarbij ook na de schooluren  benut. 

Samenwerkingen tussen scholen, sportclubs, socio-culturele organisaties, jeugd- en andere mogelijke 

verenigingen sterk aanmoedigen.

 

Lokale jobbeurzen in scholen om jongeren in contact te brengen met vacatures en stages in onze regio.

 

Taxicheques waarbij senioren goedkoper een taxi kunnen bestellen voor 

de verbinding tussen Diest en zijn gemeenten. 

 

Alternatieve woonvormen ondersteunen, zoals bijvoorbeeld 

kangoeroewonen, waarbij ouderen inwonen bij hun kinderen.

 

Mantelzorg stimuleren: invoeren van gemeentelijke mantelzorgtoelage 

én een jaarlijkse verwendag voor mantelzorgers.

 

Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen doorbreken.

 

Onderwijs

Wist je dat... er door de 

bevolkingsaangroei in onze regio  

een plaatsgebrek dreigt in Diestse 

scholen?

 

Senioren
Welke leeftijd je ook hebt: iedereen moet kunnen deelnemen aan het leven in onze gemeenten. 

Senioren vandaag zijn 

actieve inwoners, die  

alle kansen verdienen 

op hun mooie oude 

dag.
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Moderne sportinfrastructuur op ons grondgebied. 

 

De Warande uitbouwen tot een modern, multifunctioneel sportcomplex , 

met polyvalente kunstgrasvelden, waarop alle sporters terecht kunnen.  

 

Kleinschalige sportkooien, waarin voetbal, basket en sporten als padel 

beoefend kunnen worden.

Moderne sportinfrastructuur

Behoud van het unieke karakter en eigenheid van de 

Citadel, met respect voor zijn geschiedenis. 

 

Ruimte voor creativiteit, ondernemerschap en lokale 

verenigingen. 

 

Plaats voor jongeren en hun verenigingen, zowel in de 

lokalen als in een nieuwe jeugdherberg.

 

Diest heeft nood aan moderne sportinfrastructuur en mag daarin niet langer 

achterblijven op andere gemeenten. 

 

Promoten van sportevenementen, zoals bijvoorbeeld opnieuw organiseren van de sportmarkt, waarbij sportverenigingen 

zich kunnen voorstellen.

  

De Citadel
De Citadel wordt een prachtig stadsdeel voor alle Diestenaren. 

 

Organiseren van open ateliers, muziekvoorstellingen en culturele tentoonstellingen.

 

Het Pegasusmuseum behouden als symbool van het militaire verleden van onze stad. 

 

Conferentiecenter voor vergaderingen, feesten en andere evenementen.

 

Praatcafé als ontmoetingsplek voor kijklustigen en wandelaars.

 

Behoud van het groene karakter.

 

Toegankelijker maken van de parking voor iedereen, waarbij de mogelijkheid voor een lift of alternatieven 

onderzocht worden.  

 

Private partners zullen een belangrijke rol spelen in de financiering van het project. 

In andere gemeenten en steden 

vind je dikwijls mutlfunctionele, 

moderne sportcomplexen.
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Een schepen voor dierenwelzijn om het beleid hierover 

te coördineren.  

 

Een stedelijk meldpunt dierenmishandeling volgt 

klachten op over dierenmishandeling en broodfok.  

 

Goed onderhouden hondenweiden. 

Veiligheid is prioriteit
 

Plaatsen van slimme ANPR-camera’s, die nummerplaten 

herkennen, langs de invalswegen naar Diest en zijn gemeenten. Zo 

komt er een strategisch cameraschild om criminaliteit op te sporen 

en af te schrikken. 

 

Buurtinformatienetwerken (BIN's) opstarten en actief promoten. 

Dat zijn samenwerkingen tussen buurtbewoners en de lokale 

politie, waarin informatie makkelijk wordt uitgewisseld.

 

Stadswachten herinvoeren, die bijvoorbeeld meldingen van 

sluikstorten of verdacht gedrag snel kunnen doorgegeven.

 

Moderne communicatiemiddelen om snel meldingen aan 

veiligheidsdiensten te doen, zoals bijvoorbeeld Whatsapp- 

veiligheidsgroepen. 

 

 Het veiligheidsgevoel moet omhoog. 

Meer vuilbakken in de stad en haar gemeenten.

 

‘Big Bellies’ installeren op plekken waar het nuttig is. Dat zijn vuilnisbakken op zonne- 

energie die het afval samendrukken en een signaal geven wanneer ze geledigd moeten 

worden.  

 

Ondergrondse afvalcontainers om afval makkelijker kwijt te raken en te sorteren. 

 

GAS-boetes en cameratoezicht om sluikstorten tegen te gaan.

Wist je dat... de criminaliteit in steden 

als Kortrijk en Mechelen sinds de 

plaatsing van ANPR-camera's op de 

invalswegen met maar liefst 40% 

gedaald is?

Dierenwelzijn

Wist je dat... er dankzij onze eerdere voorstellen 

een dierensticker kwam om de brandweer te 

helpen bij het redden van dierenlevens bij brand? Een propere omgeving

 

Het groenonderhoud opnieuw door eigen stadsdiensten laten uitvoeren. 

 

Vrijwillige opruimacties door inwoners ondersteunen en belonen,  zoals bijvoorbeeld plogging (joggend vuil 

opruimen) en het vrijwillig onderhoud van kerkhoven.  

Big Bellies: moderne 

vuilbakken voor een 

efficiënte ophaling.
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Bij ons moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Niemand 

mag  gediscrimineerd worden op basis van geaardheid, 

geslacht, geloof, gezinsituatie of wat dan ook. 

 

In Diest zijn veel verenigingen actief. Zij vormen het hart 

van onze gemeenschap en dat hart mag gerust nog 

groeien. Daarom richten we een nieuw 

vrijwilligerssteunpunt op, dat verenigingen en hun vele 

vrijwilligers beter gaat ondersteunen. 

Van Diest dé toeristische trekpleister van het Hageland maken, 

met moderne middelen (bijvoorbeeld op sociale media) en 

gerichte citymarketing. 

Diest promoten als toeristische trekpleister

Een interactieve bezoekersapp, die informatie geeft over de 

geschiedenis en lokale bezienswaardigheden.

 

Lokale handelaars en verenigingen volop betrekken bij feesten en 

evenementen. 

 

Al onze gemeenten hebben heel 

wat toeristische troeven, zoals  

bijvoorbeeld het Webbekoms broek, 

die nog onbekend zijn buiten Diest.

Vereningingsleven

Jezelf kunnen zijn

 

 

Versterken van sensibiliseringscampagnes (bijvoorbeeld in het onderwijs) over discriminatie en gelijke 

rechten, bijvoorbeeld omtrent geaardheid en afkomst.

 

Versterken van initiatieven in de geestelijke gezondheidszorg (bijvoorbeeld bij jongeren), eenzaamheid 

(bijvoorbeeld bij senioren) en het terugdringen van kansarmoede bij kinderen en volwassenen.

 

"Single toets" invoeren om na te gaan of belastingen en retributies (bijvoorbeeld inzake afvalheffing) fair zijn 

voor alleenstaanden.   



1.DE GRAEF Christophe

2.VANAUDENHOVE Pascale

DE GRAEF Christophe

DE GRAEF Christophe

DE GRAEF Christophe

DE GRAEF Christophe

DE GRAEF Christophe

DE GRAEF Christophe

DE GRAEF Christophe

DE GRAEF Christophe

1. DE GRAEF Christophe

2. VANAUDENHOVE Pascale

3. BRANS Rick

4. MEYSSEN Sabine

5. VANROMPAY Silke

6. VANDE REYDE Maurits

7. BEERTEN Cedric

DE GRAEF ChristopheDE GRAEF Christophe

DE GRAEF Christophe

DE GRAEF Christophe

DE GRAEF Christophe

DE GRAEF Christophe

DE GRAEF Christophe

DE GRAEF Christophe

8. CELS Ilse

9. WUYTS Gunther

10. PUTSEYS Lily-Anne

11. DEMIR Duzgun

12. BARAITRE An

13. VERBOVEN Nadine

14. HANNE Kris

DE GRAEF Christophe

DE GRAEF Christophe

DE GRAEF Christophe

DE GRAEF Christophe

DE GRAEF Christophe

DE GRAEF Christophe

DE GRAEF Christophe

DE GRAEF Christophe

15. T'JOEN SAM

16. GEERINCKX Kristel

17. DYCKMANS Françoise

18. STALMANS Annie

19. GRUTMAN Adolphe

20. LAUWERS Kenny

21. GOEMAERE Yannick

DE GRAEF ChristopheDE GRAEF Christophe

DE GRAEF Christophe

DE GRAEF Christophe

DE GRAEF Christophe

DE GRAEF Christophe

DE GRAEF Christophe

DE GRAEF Christophe

22. PUNIE Elise

23. PUT Stef

24. JORDENS Harry

25. VERSAVEL Mario

26. LAMBRECHTS Marina

27. GHEYSKENS Danielle

9. VANDE REYDE Maurits

Wist je dat... 

 

 je binnen dezelfde lijst op meerdere 

personen kan stemmen? 

 

Je kan dus al onze kandidaten jouw 

steun geven op 14 oktober!

Onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen op  14 oktober

Provinciale verkiezingen Vlaams-Brabant

Volg ons laatste nieuws op www.opendiest.be #iedereenmee
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