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VLAAMS BELANG

Binnenkort zal de parking op Citadel 
zowat de enige gratis parking bin-
nen de Diestse ring zijn.  

Op een kaartje lijkt dit toch wel han-
dig  zo dicht bij de wekelijkse markt 
voor het stadhuis tot in de Koning 
Albertstraat ?Het stadscentrum staat 
voor de marktbezoeker vanaf de 
parking mooi aangeduid. Tot je aan 
die steile trappen komt die je naar 
beneden naar de Allerheiligenkapel 
leiden. Voor mindervaliden is deze 
weg al meteen uitgesloten.

De meeste marktbezoekers zijn nog 
wel goed te been. Ze bereiken vrij 
vlot de markt en als goede consu-
menten kopen ze er een weekvoor-
raad van vanalles en nog wat. 

Maar dan moet je met al dat gewicht 
ook nog terug die trappen op. Dat 
is er voor de meesten toch wel wat 
over. Wat zou de Groot-Diestenaar 
denken om de markt nu ook eens 
(bv. om de veertien dagen) op Ci-
tadel te houden? Parking en markt 
samen naast elkaar! De omzet van 

vele marktkramers zou 
beslist stijgen. We zijn 
benieuwd naar jullie 
mening...

Bieke Ceuppens
Gemeente-
raadslid Diest
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DIEST

Markt en gratis parkeren 
op citadel?



Overtuigd van de noodzaak van een sterk Vlaams Belang? Steek je handen dan vandaag nog uit de mouwen 
en bouw mee aan de enige partij die wil dat Vlaanderen ook Vlaanderen blijft. Door hieronder je gegevens in te 
vullen, kan je misschien binnenkort je ideeën, dromen en inzichten voor onze gemeente omzetten in de praktijk.

Ja, ik wil:
O Lid worden van het Vlaams Belang
O Een gratis infopakket

Naam: ............................................................................................ O Man O Vrouw
Straat: ................................................................................................ Nr.: ..............................
Postcode: .................................Gemeente: ...........................................................
Tel.: ......................................................................Geb.datum:...............................................
E-post: ........................................................................................................

Conform de wetgeving 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 via info@vlaamsbelang.org. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

Tijdens de voorbije zomer werden 
de talrijke bezoekers met verstom-
ming geslagen toen aan het zwem-
bad  van de Halve Maan de ene 
domeinwachter wel boerkinis toe-
liet en de andere deze weer wou 
verbieden. 

Niemand wist hoe de vork nu juist 
aan de steel zat . Het beleid leek 
wel een kip zonder kop en dit tot 
groot jolijt van de allochtone amok-
makers.De halve Maan is sinds 
vele jaren een Provinciaal domein. 
Het is de provincie Vlaams-Brabant 
die hier de regels dient op te stellen 
en te doen naleven. Maar helaas…

De Diestenaren ondergaan op de 
eerste plaats de miserie  die voort-

vloeit uit deze besluiteloosheid van 
de deputatie. Zo sleept de discussie 
over de boerkinis al ruim twee legis-
laturen aan. 

Het Vlaams Belang heeft steeds vu-
rig gepleit voor een boerkiniverbod 
door dit aan de domeiningang ook 
duidelijk uit te hangen d.m.v. picto-
grammen. Geen enkele andere par-
tij heeft tot op heden de moed gehad 

dit ook te doen. Sommige partijen, 
zoals SP.a en Groen, pleiten om-
wille van hun gehengel naar mos-
limkiezers, zelfs vóór de boerkini.  

De provinciale administratie zelf 
blaast ook koud en warm. Na de 
incidenten van de vorige zomer 
zouden nu toch de NVA en Open-
VLD gedeputeerden willen gaan 
voor duidelijkheid en transparantie.
Vlaams Belang zal in de provincie-
raad tegen volgend seizoen een 
ondubbelzinnig verbod van dit exo-
tisch en onhygiënisch kledingstuk 
doorduwen. 
 

 Willy Smout 
Fractieleider Vlaams Belang 

Provincieraad Vlaams-Brabant 

Halve Maan, met of zonder boerkini?

Een nieuw zwembad, een lift of 
roltrap naar de citadel, … Het 
nieuwe Diestse stadsbestuur is 
razend ambitieus, dat is het minste 
wat men kan zeggen. 

Een nieuw zwembad is uiteraard 
nodig, het Vlaams Belang vroeg hier 
al om in de vorige legislatuur. Maar 
een lift of een roltrap naar de top van 
de citadel? Ongetwijfeld ook nuttig, 
maar waar gaat het stadsbestuur het 

geld hiervoor halen? Bovendien zijn 
er niet alleen de kosten voor de lift of 
de roltrap, maar ook het onderhoud 
hiervan kost handenvol geld. 

Is het dan niet beter op bepaalde 
piekmomenten een pendelbusje 
naar boven en naar beneden in 
te leggen?  Het geld dat op die 
manier bespaard wordt, kan dan 
misschien aangewend worden om 
nuttigere dingen te doen? Een nieuw 
zwembad, ja, een lift of roltrap is 
wat ons betreft een stap te ver!

 
Bart Dewil    

Voorzitter Vlaams Belang Diest 

Coalitie smijt met geld

Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of info@vlaamsbelang.org of 02 219 60 09

 
 



De verkiezingen van 26 mei en de 
grote overwinning van het Vlaams 
Belang zorgden niet alleen voor 23 
Vlaamse parlementsleden (voorheen 
6) en 18 Kamerleden (voorheen 3), 
maar hadden ook gevolgen voor de 
provincieraad. 

Men mag dit mandaat immers niet 
combineren met een parlementair 
zitje. Daarom werd Klaas Slootmans 
(sinds 2018 raadslid) opgevolgd 
door Hilde Mombaerts uit Zemst en 
gaf fractievoorzitter Jan Laeremans 
(al sinds 1991 in de raad) zijn zetel 
door aan Kris Peeters uit Dilbeek. 
Willy Smout uit Diest (ook al een 
echte ancien: sinds 1995 in de raad) 
wordt de nieuwe fractievoorzitter.

Het afschaffen van de provincies, dat 
werd aangekondigd in de startnota 
van Dewever, werd zoals verwacht 
geschrapt door de CD&V, waardoor 
dit tussenniveau allicht nog 
een legislatuur extra krijgt om 
zich eventueel te bewijzen. 
Sinds een jaar of twee zijn 
de provincies sterk afgeslankt: 
alle persoonsgebonden 
bevoegdheden zoals jeugd, 
cultuur en welzijn werden 
overgedragen aan 
Vlaanderen; het aantal 
gedeputeerden zakte 

van 6 naar 4 en de provincieraad 
werd gehalveerd (van 72 naar 36 
raadsleden).
Zij houden zich nog bezig met 
grondgebonden aangelegenheden, 
zoals leefmilieu, wonen, ruimtelijke 
ordening, landbouw, economie, 
verkeer en mobiliteit, …De meeste 
beslissingen hebben vooral impact 
voor de gemeentebesturen, maar 
toch heb je er als burger ook mee 
te maken. Denk maar aan de 
recreatiedomeinen zoals dat van 
Huizingen, de aanleg van nieuwe 
fietssnelwegen (Halle-Brussel, 
Grimbergen-Brussel, Ass-Brussel, …) 
het onderhoud van waterlopen en de 
aanleg van overstromingsbekkens, 
de uitleendienst in Relegem 
enzovoort. Toch allemaal belangrijke 
taken die hoe dan ook door de 
overheid moeten worden uitgevoerd 
en waar politieke controle nodig is.  

Al 28 jaar hebben wij daar de rol 
van waakhond vervuld, en ik ben 
er zeker van dat Willy, Hilde en 
Kris hun dossiers kritisch zullen 
opvolgen en desnoods stevig 

blaffen en bijten. Ik wens 
hun heel veel succes 
toe!

Jan Laeremans
Vlaams Parlementslid

Voor  sommige mensen lijkt er meer dan genoeg geld te zijn, voor onze 
eigen mensen blijft er nauwelijks iets over. 

In Vlaanderen, ja, ook in ons eigen Diest, is er veel verborgen armoede. 
Zit u ook in zo'n situatie? Blijf er niet mee zitten en meld het ons. U kan 
contact met ons opnemen via onze webstek: diest.vlaamsbelang.org of 
via onze facebookpagina (fb.com/vlaamsbelangdiest). 

Wij zullen u dan zo goed mogelijk proberen verder te helpen. Op deze 
manier helpt u  ons dan op uw beurt, de armoede in Diest  in kaart te 
brengen. Samen pakken  we dan zo de armoede bij onze eigen mensen 
echt aan. 

U kan op het Vlaams Belang rekenen, wij horen graag van u.

Aflossing van de wacht 
in de provincieraad

“De brede categorie van de midden-
klasse betaalt het gelag.”

Michel Maus, professor fiscaal recht, 
over de begroting van de regering- 
Jambon, Knack, 10 oktober 2019

“Als de kiezer duidelijk zegt: wij 
willen die partij laten mee besturen, 
dan moet je de stap durven zetten. 
Laat het Vlaams Belang toe in de re-
gering” 

Eddie De Block (broer van...), 
 Het Laatste Nieuws, 26 mei 2019

“Van alle voorzitters heeft Tom Van 
Grieken de voorbije campagne de 
minste fouten gemaakt”

Voormalig Kamerlid Hendrik Vuye, 
Knack, 29 mei 2019

“De migraties van de afgelopen hal-
ve eeuw hebben tot een superdiverse 
samenleving geleid, waarin een deel 
van de autochtone bevolking zich 
niet thuisvoelt.”

Tom Naegels, Columnist,  
De Standaard, 25 juli 2019 

“Tot nieuw bewijs van het tegendeel 
is het Vlaams Belang anno 2019 
zonder twijfel een radicaal-rechtse 
partij, maar niet racistisch of onde-
mocratisch.”

Opiniemaker Jan Segers,  
Het Laatste Nieuws, 27 mei 2019 

“Als Meyrem Almaci ons uitnodigde 
voor een gesprek, keken we in onze 
agenda's wanneer dat het beste uit-
kwam. Maar als Tom Van Grieken 
een gelijkaardige uitnodiging had 
verstuurd, zou die meteen in de prul-
lenmand gemikt zijn.”

Klimaatactiviste Kyra Gantois,  
Het Laatste Nieuws, 30 augustus 2019  

“De manier waarop Madrid de 
Catalanen bestraft een interne poli-
tieke kwestie is, geldt dat dan voort-
aan ook voor Polen en Hongarije? 
Schaam je, Spanje. Schaam je, Eu-
ropa.”

Jan Segers, redacteur,  
Het Laatste Nieuws, 15 oktober 2019

LLeeft u in armoede? Meld het ons!eeft u in armoede? Meld het ons!



Meer van hetzelfde 

Ondanks het oorverdovende signaal van de kiezer 
koos Bart De Wever voor een Vlaamse coalitie van 
de verliezers. 

Niettegenstaande de kiezer ons tot onbetwiste win-
naar van de verkiezingen en tweede partij van het 
land promoveerde, gooiden de verliezers het op 
een akkoordje waardoor een regeringsdeelname 
vooralsnog uitgesloten is. Bij de Tour de France 
staan de winnaars op het podium, in de Wetstraat 
de verliezers. 

Voorlopig althans. De bereidheid van N-VA om met 
ons te onderhandelen is anderzijds wel een mijl-
paal. Waar vroeger ideologische argumenten wer-
den aangedragen om niet met ons in zee te gaan, 
beperkt zich dat vandaag tot louter mathematische 
redenen. Zo halen Vlaams Belang en N-VA samen 
58 van de 124 zetels in het Vlaams Parlement. Vijf 
te weinig dus voor een meerderheid. 

Zwitserland aan de Noordzee

Concreet gaat het om een tekort van een kleine 
150.000 stemmen. Stemmen die kost wat kost die-
nen te worden verzameld in de komende vijf jaar. 

Het is onze historische taak voldoende Vlamingen 
te overtuigen opdat we in 2024 van Vlaanderen 
het Zwitserland aan de Noordzee kunnen maken. 
Een nog sterker Vlaams Belang kan die klus klaren. 
Dat zegt intussen ook de Waalse denktank ‘Institut 
Destrée’. “Als het Vlaams Belang in 2024 de groot-
ste partij wordt, kan ik me voorstellen dat Wallonië 
zelf de splitsing vraagt”, zei directeur Philipe 
Destatte onlangs in Knack. Laat maar komen. 

Oude wijn 

Maar daar koopt de Vlaming voorlopig niets mee. 
Die krijgt met de nieuwe Vlaamse regering voor-
al oude wijn in nieuwe zakken. Van een op-
lopende rusthuisfactuur over stijgende wacht-
lijsten in de zorg en de sociale huisvesting 
tot de afschaffing van de woonbonus en 
de verhoging van de autobelastingen. 
De citroen moet blijkbaar tot de laatste 
druppel worden uitgeperst. 

Tom Van Grieken
Partijvoorzitter

WORD LID VAN ONZE BEWEGING!
 SMS "Info + naam en adres" naar 0468 22 11 33 en ontvang een 
 gratis proefpakket met Vlaamse leeuwenvlag.

 Surf naar vlaamsbelang.org/lidworden

 Mail naar info@vlaamsbelang.org

www.vlaamsbelang.org    02 219 60 09    M facebook.com/vlbelang    N twitter.com/vlbelang    P instagram.com/vlbelang


