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Diestse Citadel als historisch decor
Wie nog niet te oud is, zal het nog
meemaken : “Diestse Citadel 200jaar”.
In 2037 zal het zover zijn. Of het een
feestelijke gebeurtenis wordt, hangt
van vele factoren af. Tot 2010 bleef de
site goed onderhouden door 1 Para.
De officiële reden voor het opdoeken
van Citadel als militaire kazerne
was de voor Defensie onbetaalbaar
geachte onderhoudskost.

Vu: Tom Van Grieken, Madouplein 8/9, 1210 Brussel

Desondanks vond het stadsbestuur
het nodig om het domein te kopen
van Defensie. Met het geld van de
Diestse belastingbetaler sloot CD&Ver Jan Laurys de deal met CD&V-er
Pieter De Crem voor 1 miljoen euro.
Een toekomstplan was er echter niet.
De zware onderhoudskosten werden

vooruit geschoven en hangen als een
zwaard van Damocles boven het hoofd
van de Diestse belastingsbetaler.
Net vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 kwam dan
plots de mirakeloplossing uit de
lucht gevallen : het ziekenhuis!
Door het openleggen van de Demer
kon de site aan de Hasseltsestraat
immers niet worden verplaatst
naast het ziekenhuis in de Michel
Theysstraat. Citadel was voor
DDS een handige vluchtweg tot in
september 2017 plots het bericht
kwam dat het nieuwe ziekenhuis
tegen 2023 aan de Verversgracht
zou worden gebouwd. De stad moet
nu weer nieuwe plannen opmaken,

maar weet nog altijd niet waarvoor
precies.
Het meest acute probleem is evenwel
de verloedering en de toenemende
criminaliteit zoals ingeslagen ruiten
en herhaalde inbraakpogingen in de
werkplaats van het Pegasusmuseum
zijn hier de trieste getuigen van. De
camerabewaking waar burgemeester
Laurys het geregeld over heeft, blijkt
in de praktijk meer niet dan wel te
werken, zodat de vandalen niet gevat
worden.
Ook dát is onderhoud waar het
stadsbestuur duidelijk in faalt.
Lees verder op bladzijde 2.

Halt aan sluikstorten
Wie af en toe in Diest rondwandelt,is
het zeker al opgevallen: regelmatig
staat het huisvuil op straat; ook al
is er die dag geen ophaling. Gevolg
hiervan: de stad ziet er vies en vuil
uit. Rondslingerend afval brengt niet
alleen geurtjes met zich mee, ook
allerlei ongedierte komt erop af.
Op de gemeenteraad is er regelmatig,
ook door het Vlaams Belang, op
aangedrongen, komaf te maken met
deze smet op onze Oranjestad. Het
stadsbestuur (met o.a. Groen in het
bestuur!) weigert echter pertinent

hiertegen op te treden... De vuilzakken
blijven dus onze mooie stad ontsieren.
Sluikstorten is nochtans een strafbaar
feit. Het is dus onbegrijpelijk dat het
stadsbestuur weigert ook maar één
vinger uit te steken.
Het Vlaams Belang pleit ervoor, deze
sluikstorters actief op te sporen, en
deze een hoge boete op te leggen. We
zullen alvast niet nalaten te blijven
aandringen bij het stadsbestuur om
dringend maatregelen tegen het
sluikstoren te nemen.

Vandalisme viert hoogtij
in Diest

Graffiti op de gevels, beschadigde
auto’s, beelden die in de Demer
belanden… In Diest is het schering
en inslag. Je kan geen krant openslaan
of er staat wel weer een nieuw feit in.
Het Vlaams Belang vindt het hoog
tijd dat deze wandaden een halt
wordt toegeroepen. Wij eisen vaste
camerabewaking in het Cerkelen Warandepark, waar de meeste
vandalenstreken plaatsvinden, maar

ook bij monumenten en kunstwerken,
zoals De Aak.
Bovendien
moet
er
worden
opgetreden tegen hangjongeren.
Voor het Vlaams Belang moeten er
politiecontroles komen in de parken
na valavond, om de hangjongeren te
ontmoedigen. Op dit ogenblik wanen
ze zich onaantastbaar, gebruiken en
dealen ze drugs en dergelijke. Dit
moet stoppen!

Geen islamitische
begraafplaatsen in Diest
De gemeenteraad besliste recent om
enkele graven op het kerkhof te ruimen,
om plaats te maken voor islamitische
begraafplaatsen.
Vanuit de hoek van de moslims horen
we echter alweer waanzinnige eisen.
Volgens hun geloof zouden ze namelijk
nooit mogen worden opgegegraven.
Een eeuwigdurende concessie voor hen?
Als het van ons afhangt alvast niet. Een
godsdienst die geen deel uitmaakt van
onze cultuur, hoeft in ons land immers
geen privileges te krijgen.
Andy Bonnyns
gemeenteraadslid

Vervolg van bladzijde 1:
Voor de Franse Westkust
lag tot 1988 een zieltogend
fort, gebouwd in de tijd van
Napoleon. In 1962 kocht een
Belgische tandarts dit en heeft het
uiteindelijk in 1988 verkocht aan
een TV-productiemaatschappij
die er vanaf 1990 wereldwijd het
beroemde spelprogramma “De
Sleutels van Fort Boyard” zou gaan
uitzenden. Onze Citadel heeft
het avontuur ook in de genen :
Pegasusmuseum, re-enactments,
volkse activiteiten van tientallen
verenigingen
en
vooral
avontuurlijke
internationaal
gerichte
programma’s
moet
Citadel financieel aankunnen.
Vanaf 1996 werd de Petrolpoort
met Europees geld, als Leaderproject mooi gerestaureerd.
Waarom is dit al niet lang gebeurd
met Citadel ? Het gaat hier nu
toch ook over een geklasseerd
monument ! Als de stad, samen
met de provincie Vlaams-Brabant
daar nu eens werk van maakte en
een avontuurminnende nieuwe
eigenaar zocht die respect heeft
voor de geschiedenis en de
tradities van de site ?
Zo kan de 200ste verjaardag
van Citadel beslist nog een feest
worden.
Willy Smout
Provicincieraadslid

Verkeersborden:
logisch of niet?
Het Vlaams Belang is een grote
voorstander van vlot en veilig verkeer.
De realisatie hiervan impliceert in
de eerste plaats dat verkeersborden
en wegsignalisatie een logische hulp
dienen te zijn voor de weggebruikers.
Op talrijke plaatsen in onze stad is dit
niet het geval .

Men kan zich ook de vraag stellen
of “fietssuggestiestroken” geen vals
veiligheidsgevoel bezorgen aan de
fietsers. En verhoogt het verplicht in
het midden van de weg rijden tussen
groene paaltjes de verkeersveiligheid ?

Neem
nu
bijvoorbeeld
de
Boudewijnvest. De wegmarkeringen
leiden de weggebruikers recht de
“verboden” Valleilaan in. Pas als je
reeds op het kruispunt zelf bent,
merk je het verderop geplaatste
verbodsbord . Dan nog in de richting
naar de Nijverheidslaan afslaan, is op
zijn minst een waagstuk.

Glabbeek is ondertussen de eerste
gemeente waar “voorrang van
rechts” werd afgeschaft door aan elk
kruispunt logische verkeersborden te
plaatsen.

Afschaffen voorrang van rechts.

Voor de Diestse deelgemeenten ziet
Vlaams Belang daar ook wat in . U
ook ?

Onlogisch!

Parkeren in Diest:
altijd een avontuur...
Parkeren in Diest is steeds een
avontuur. Zelfs als u betaald heeft,
bent u nog niet zeker dat u geen
retributie krijgt. En dan moet u
naar het kantoor van Indigo, waar
de retributie in vele gevallen zal
worden kwijtgescholden.
Dit wijst duidelijk op een slecht
parkeerbeleid van de Stad Diest.
Vaak ruikt het zelfs naar pesterij.
Gezien de slechte toestand

van de Diestse stadskas geen
wonder. Uiteraard mag parkeren
opbrengsten genereren, maar dit
mag niet op de kap van de gewone
man gebeuren.
Voor het Vlaams Belang dient hier
dan ook dringend ingegrepen te
worden. Nieuwe onderhandelingen
met en richtlijnen voor Indigo zijn
voor het Vlaams Belang absoluut
noodzakelijk!

Een nieuw
zwembad?
Wie al eens gebruik maakt van
het Diestse zwembad of af en toe
een voetbalwedstrijd meepikt op
het Warandestadion, heeft het
vast al gemerkt: veel van onze
sportinfrastructuur is tot op de
draad versleten. Het zwembad
van Diest voldoet niet meer aan
de meest recente milieunormen.
Hoe dan ook zal er dus zwaar
geïnvesteerd moeten worden in het
zwembad.
Het Vlaams Belang wil graag
dat iedereen in een goede
infrastructuur aan sport kan
doen, en pleit dus voor een forse
investering. Wat het zwembad
betreft, is het volgens ons nodig
om te kijken of een volledig nieuw
zwembad zelfs niet goedkoper zou
uitkomen dan het oude eindeloos
te blijven renoveren.
Ook het Warandestadion dient
voor het Vlaams Belang grondig
gerenoveerd te worden. We willen
hiervoor graag overleggen met de
andere partijen in Diest, helaas, die
houden (voorlopig?) de boot netjes
af.

ONS LAND
ONZE MENSEN
ONZE TOEKOMST!
Massa-immigratie of sociale zekerheid?
De immigratiefactuur liep afgelopen jaar op tot 7,2 miljard euro.
Dat is 987 euro per Vlaming. Intussen bespaart de regering op de
kap van gepensioneerden, zwakkeren en hulpbehoevenden. Meer
dan ooit tonen de feiten aan dat
massa-immigratie en sociale rechtvaardigheid onverenigbaar zijn.
Terwijl onder deze regering op een
jaar tijd 136.000 migranten het
land binnenkwamen en de uitkeringen aan asielzoekers met 114
procent stegen, sneed men steeds
dieper in het vel van de modale
burger. Langer werken, een indexsprong, verhoogde
taksen op water en
elektriciteit. De N-VA
stelde zelfs voor om
knieprotheses
niet
meer terug te betalen.
Intussen liggen
de pensioenen 40 procent
lager
dan in onze

buurlanden, is het aantal senioren dat de rusthuisfactuur niet meer
kan betalen met een
derde gestegen en leeft
1 op 7 landgenoten in
armoede.

Massaimmigratie
Sociale
rechtvaardigheid

Een greep uit de
immigratiefactuur
Asielopvang:

Vreemdelingen in
gevangenissen:

Sociale woningen
voor vreemdelingen:

€ 1,3 miljard
€ 260 miljoen

grenzen met
besparingen
op de kap van
onze
eigen
mensen
omdat het onaanvaardbaar is.

Onze economie
is sterk genoeg
€ 188 miljoen
Moslimaanslagen:
om een stevige
€ 4,7 miljard
Werkloosheidsuitkeri
sociale
zekerng
en
aan vreemdelingen:
heid
te
garan€ 808 miljoen
deren. Niet om
Bron: VBO, begroti
ng 2017, POD Maa
FOD werkgelegenhe
tsch
het
OCMW van
id, Agentschap Binn appelijke integratie,
enlands bestuur
de hele wereld te
blijven spelen.
Leefloon asielzoekers:

Het Vlaams Belang
verwerpt het links
model van open
grenzen en een open
sociale zekerheid omdat het onbetaalbaar is. Maar het verwerpt ook
het N-VA-model van feitelijke open

€ 375 miljoen

Tom Van Grieken
nationaal voorzitter

“De immigratiefactuur kost elke
Vlaming 987 euro per jaar”

Kies samen met het Vlaams Belang voor onze toekomst!
 SMS “Info + naam en adres” naar
0468 22 11 33 en ontvang een
gratis proefpakket en onze
immigratiebrochure.
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