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Meerjarenplanning 
en budget 2014

Wist u dat... Beleidskeuzes
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Naam: ...............................................................................................................................................................................    Man  Vrouw
Straat: ....................................................................................................................................................................  Nr.: .................................................
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vlaams belang regio leuven | tervuursevest 13/01 | 3001 Heverlee (leuven) 
016 20 43 01 | iban: be41 9790 8100 5210

Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat u geen verder 
contact wenst. Dit kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of per fax naar 02 219 50 47. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

 een gratis infopakket
 een gratis brochure met 
Sociaal Economisch  
Programma
 een jaarabonnement op 
Vlaams Belang Magazine (€ 9)
 lid worden van Vlaams 
Belang (€ 12,50)
 een lidmaatschap als  
student/scholier (€ 6,50)

Ja, ik wil

VB/lokaal - januari 2014

ANDY BONNYNS
VOORZITTER 

VLAAMS BELANG DIEST

beste inwoner,
Een stad waar men niet investeert, is een stad die stil blijft staan. 
Een stad die stil blijft staan is bijgevolg een stad die achteruit 
gaat. Hoeveel men kan investeren, is afhankelijk van het beschik-

bare budget en de prioriteit ervan. In financieel moeilijke tijden 
en in tijden van crisis is dat absoluut geen makkelijke opdracht. 

Dat heeft het stadsbestuur de voorbije jaren duidelijk bewezen.

De voorbije legislatuur had de bestuursploeg DDS, N-VA en SP.a ervoor geko-
zen om volop te investeren in verschillende projecten. Hiervoor nam men graag heel 
wat risico’s en zelfs de financiële reserves mochten worden opgesoupeerd. Na de ge-
meenteraadsverkiezingen van 2012 was er, volgens hen, nog steeds geen vuiltje aan de 
lucht. Dus ging het stadsbestuur (DDS - SP.a) nog een jaartje verder door op dezelfde 
manier. Tot er begin december 2013 drastische besparingsmaatregelen aangekondigd 
moesten worden omdat er grote tekorten waren in de eindafrekening.

De meerderheidspartijen DDS – SP.a die zichzelf graag de titel toedienen van “ sociale 
volkspartij” of “de partij van de gewone man” moeten na hun rampzalig beleid van de 
afgelopen jaren, heel wat asociale maatregelen nemen. Het invoeren van een huisvuilbe-
lasting, het afschaffen van de gratis huisvuilzakken, het afschaffen van de thuisdiensten, 
het verhogen van de prijzen van de warme maaltijden en het inperken van de geboor-
tepremie zijn hiervan slechts enkele voorbeelden. Al deze maatregelen zijn ongetwijfeld 
een serieuze streep door de rekening van heel wat gezinnen en gepensioneerden.

Het zal u dan ook niet verbazen dat het Vlaams Belang zich met hand en tand daartegen 
verzet heeft. 
Volgens ons dient het beleid in de eerste plaats afgestemd te zijn op de noden en behoef-
ten van al onze inwoners. Deze verdienen het om in een veilige, propere, aangename en 
bruisende stad te leven waarbij iedere inwoner telt! Dat is onze rol voor de rest van de 
legislatuur, het verdedigen van de belangen van de Diestenaar. Iets wat wij ook gedaan 
hebben in de gemeenteraad van januari toen de meerjarenplanning (2014 – 2019) en 
het budget van 2014 ter goedkeuring werden voorgelegd. Deze konden wij onmogelijk 
goedkeuren en verderop in dit blad kan u ook lezen waarom.

Eén ding is zeker, wij zullen het reilen en zeilen van het stadsbestuur blijven opvolgen, 
op ons kan u rekenen! 



vlaams belang ontgoocHeld over 
budget en meerjarenplanning
Beste voorzitter, 
Geacht Schepencollege,

Het zal u niet verbazen dat wij bij het 
Vlaams Belang met argwaan keken naar 
de opmaak van de meerjarenplanning 
en het budget van 2014. De vraag die 
wij ons stelden was of het stadsbestuur 
het eindelijk begrepen heeft dat het tijd 
is voor een grote ommekeer. Dat het 
tijd is om eindelijk een financieel ver-
antwoord beleid te voeren nadat men 
de voorbije jaren het geld letterlijk langs 
ramen en deuren heeft buiten gesme-
ten in onrendabele projecten zoals de 
groene boulevard, de Gemeentelijke 
Holding, de sale en lease back van de 
rioleringen, de aankoop en het onder-
houd van de Citadel en het openleggen 
van de Demer.

Wij zijn ervan overtuigd dat zolang men 
geld blijft pompen in veel te dure pro-
jecten zoals de open Demer en de Cita-
del, dat die broodnodige ommekeer er 
niet zal komen, wel integendeel!

Begin vorige maand stond onze stad op 
stelten nadat bekend werd gemaakt dat 
er drastisch zou moeten bespaard wor-
den. De gevolgen van dat besparings-
plan zijn dan ook ronduit dramatisch 
en iedereen weet ondertussen wat de 
gevolgen hiervan zijn. 

Er werd personeel ontslagen en nieuwe 
belastingen ingevoerd. Andere belastin-
gen werden geïndexeerd. Parkeertarie-
ven en retributies werden verhoogd. Er 
wordt bespaard op de toelagen van onze 
lokale verenigingen en men is genood-
zaakt om 27 woningen op het Begijn-
hof te verkopen.

De financiële situatie van onze stad is 
zelfs zo slecht dat de prijzen van de war-
me maaltijden van het OCMW moeten 
worden “geactualiseerd” of zeg maar 
gewoon “dat de prijzen moeten worden 
verhoogd!”

Bij vele Diestenaren sloeg het nieuws in 
als een bom. Toch was het Vlaams Be-
lang niet echt verrast. 
Vlaams Belang had immers de voorbije 
jaren het stadsbestuur, meermaals gewe-
zen op het feit dat dit niet kon blijven 
duren! Maar blijkbaar was de persoon-
lijke ambitie van sommigen belangrij-
ker dan het belang van de Diestenaar! 
En helaas hebben wij tot onze grote 

spijt moeten vaststellen dat onze stad 
de voorbij gaande jaren niet veiliger, 
properder, Vlaamser of welvarender is 
geworden. 

En dan stellen wij ons de vraag of dit 
soort besparingsmaatregelen voldoende 
zal zijn voor de toekomst. Wij houden 
in ieder geval ons hart vast. Zeker nadat 
de burgemeester ons de vorige gemeen-
teraad niet kon beloven dat de gemeen-
tebelastingen en de opcentiemen onge-
wijzigd zullen blijven voor de rest van 
de legislatuur. 

Als we kijken naar de inhoud van het 
meerjarenplan en het budget 2014, dan 
stellen we vast dat het stadsbestuur de 
komende jaren nog heel graag wil in-
vesteren in verschillende projecten. En 
we moeten eerlijk zijn, er staan ook 
goede zaken in. Zo vinden wij het bij-
voorbeeld positief dat men eindelijk 
wil investeren in voldoende capaciteit 
voor de kinderopvang. Investeren in de 
gezondheid van onze inwoners kunnen 
wij alleen maar toejuichen. Een betere 
en intensievere samenwerking tussen 
het stadsbestuur en het OCMW lijkt 
ons ook niet overbodig.

Maar er staan ook veel zaken in waarin 
we ons totaal niet kunnen vinden. Zoals 
eerder aangehaald blijven wij het pro-
ject van de open Demer en de Citadel 
onverantwoord en veel te duur vinden 
voor onze stad. Ook het cultureel cen-
trum neemt toch wel een “stevige brok” 
uit het budget. Kan het echt niet met 
wat minder, vragen wij ons af?

Voorts blijft men Sinterklaas spelen 
voor de hele wereld door nog altijd 
grote bedragen vrij te maken voor 
ontwikkelingssamenwerking. Helaas 
vinden wij weinig of niets terug over 
armoedebestrijding in onze eigen stad. 
Net op een moment dat er heel veel 
kinderen opgroeien in kansarme gezin-
nen. Ondertussen hebben éénouderge-
zinnen en gepensioneerden het finan-
cieel steeds moeilijker om maandelijks 
rond te komen. Mensen met een ziekte 
of beperking kunnen hun rekeningen 
aan de opgelegde vaste kosten amper 
of niet meer betaald krijgen. Hier had 
men voor het Vlaams Belang gerust veel 
meer aandacht mogen aan schenken. 
Maar voor het DDS/SP.a-stadsbestuur 
is dit blijkbaar niet prioritair!

Naar onze mening had men beter ook 
meer geld in het budget vrijgemaakt 
voor het veiligheidsprobleem in onze 
stad. We blijven het trouwens spijtig 
vinden dat jullie nog steeds alleen maar 
spreken over een onveiligheidsgevoel, 
alsof criminaliteit inbeelding van de 
burger of fictie zou zijn.

Ook mocht er meer aandacht geschon-
ken worden aan onze deelgemeenten 
want ook nu zien wij dat alles hoofdza-
kelijk is afgestemd op het centrum van 
Diest. Terwijl het grotendeels de inwo-
ners van onze deelgemeenten zijn die de 
stadskas vullen.

Bij het inkijken van deze documenten 
blijven trouwens heel wat zaken vaag 
en onduidelijk. We stellen ons de vraag 
of er voldoende budget is vrijgemaakt 
voor de desbetreffende doelstellingen. 
De vrees dat de vooropgestelde bud-
getten voor heel wat projecten onvol-
doende zijn, is dan ook terecht. En wat 
gaat men dan doen? Welke keuze uit de 
soms ellenlange opsommingen zal er nu 
werkelijk worden gemaakt? Het blijft 
vooral koffiedik kijken…

Tot slot kunnen wij alleen maar vast-
stellen dat het stadsbestuur de volgende 
jaren gewoon maar verder doet met wat 
het al bezig was. Een grote ommekeer 
komt er dus niet. Alleen blijkt nu dat 
de prestigeprojecten veel duurder zullen 
uitvallen dan voor de verkiezingen werd 
vooropgesteld. Vorige legislatuur zou de 
“Open Demer” 1,3 miljoen euro aan de 
Diestenaar kosten. Tijdens de algemene 
bespreking van de meerjarenplanning 
konden wij horen dat de totale kost 
maar liefst 2,8 miljoen euro zal bedra-
gen. Dit is al meer dan het dubbele! 
Hoeveel het uiteindelijk echt zal kosten 
valt nog af te wachten tot alle werken 
gerealiseerd zijn. Maar nu al staat vast 
dat het een flink stuk duurder zal zijn 
dan oorspronkelijk geraamd! Echter 
met de DDS en SP.a aan het roer zijn de 
kassen nu tot op de bodem leeg! Zoveel 
is duidelijk! Het spreekt dus voor zich 
dat het Vlaams Belang hier niet mee ak-
koord gaat en de meerjarenplanning en 
het budget 2014 niet zal goedkeuren.

Andy Bonnyns
Gemeenteraadslid  

Vlaams Belang Diest



NIEUWS UIT DE PROVINCIE
VLAAMS BELANG ACTIEF BIJ U IN DE BUURT

WIST U DAT …
Vlaams Belang was de enige partij die 
tijdens de bespreking van de meerjaren-
planning vond dat er te weinig aandacht 
was voor onze deelgemeenten.

Vlaams Belang was de enige partij die 
van mening was dat er de volgende jaren 
te weinig aandacht besteed wordt aan ar-
moedebestrijding.

Ondanks dat burgemeester Laurys be-
weert dat in Diest de criminaliteitscijfers 
dalen, staat er duidelijk in de documen-
ten van de meerjarenplanning dat vanda-
lisme, gauw- en winkeldiefstallen meer 
voorkomen dan enkele jaren geleden! 

BUDGET 2014: AMPER 
NOG CONTROLE OP 
WAT DE DEPUTATIE 
DOET MET UW  
CENTEN  

De Vlaamse regering verplichtte elk ge-
meente- en provinciebestuur om voort-
aan een beleids- en beheerscyclus (BBC) 
op te stellen, met een meerjarenplan-
ning voor zes jaar en een budget voor 
het lopende jaar. De omschakeling al-
leen al kostte 1,4 miljoen euro aan in-
formatica, maar is dat nu ook een ver-
betering?

Akkoord, je krijgt een overzichtelijke 
indeling in drie niveaus: 1) beleidsdoel-
stellingen, 2) actieplannen en 3) acties.
Maar als raadslid krijgen we enkel cijfers 
van niveau 1 en 2, niet van niveau 3. 
Nochtans  zijn die bedragen daar soms 
50 x groter dan die van niveau 2. Zo 
mogen we wel het bedrag kennen van 
het actieplan “dierenwelzijn” (100.000 
euro) maar niet dat van de actie “Infra-
structuur voor trappers” (wellicht meer 
dan 5 miljoen euro). Begin zo maar eens 
de uitgaven te controleren of volgend 
jaar te vergelijken…

Conclusie: de BBC zorgt voor een zwaar 
gebrek aan transparantie voor de burger 
en zijn verkozenen. De naam zou beter 
veranderen in Bijna Blanco Cheque. 

BELEIDSKEUZES:  
GEEN AANDACHT 
VOOR ONVEILIGHEID, 
GEEN PROBLEEM MET  
MASSA-IMMIGRATIE  

We stellen vast dat er zomaar eventjes 
5,3 miljoen euro per jaar gaat naar de 
actieplannen klimaat, duurzaam beleid 
en biodiversiteit. Dat kan o.i. best met 
heel wat minder. De deputatie zou beter 
investeren in een gebiedsdekkend came-
ranetwerk. Op die manier zouden we op 
een gecoördineerde manier de inbraken-
plaag en rondtrekkende dievenbenden 
kunnen tegengaan. Maar het probleem 
onveiligheid komt helaas nergens voor 
in de analyse van de meerderheidspar-
tijen van het provinciebestuur (CD&V, 
SP.a, Open VLD en Groen). 

Wat we wel zien, is dat zij de geschatte 
7.000 extra inwoners per jaar als een 

“gunstige” demografische evolutie be-
schouwt… 

Nochtans betekent die aanhoudende 
immigratie nog duurder wonen, nog 
meer verkeer, nog meer OCMW-steun 
voor nieuwkomers van over de hele 
wereld, nog meer integratieproblemen, 
maar vooral nog minder Vlaams karak-
ter. Maar dat zal de traditionele partijen 
worst wezen. CD&V, SP.a, Open VLD 
en Groen zijn aan de macht en dat is 
voor hen het belangrijkste.

Willy Smout 
Provincieraadslid


