
Patrick Hermans
0495 58 63 31 
patrick.hermans@diepenbeek.be 

Miet Nelissen
0497 93 92 21

miet.nelissen@diepenbeek.be  

Suzy Wolfs
0473 13 76 97
suzy.wolfs@diepenbeek.be 

Jeroen Hendrikx
0497 80 98 25

jeroen.hendrikx@diepenbeek.be  

André Cleeren
0474 32 33 26
andre.cleeren@diepenbeek.be 

Freddy Blokken
0476 88 63 18

freddy.blokken@diepenbeek.be 

Mariska Claesen
0474 43 91 80
mariska.claesen@diepenbeek.be  

Kathleen Thoelen
0478 58 69 95

kathleen.thoelen@diepenbeek.be 

Johny Machiels
0478 47 04 57
johny.machiels@diepenbeek.be 

Lindsy Put 
Guido Gezellelaan 8/01
3590 Diepenbeek
0495 70 85 70 

Nieuwe bestuursleden

Leden bijzonder comité sociale dienst

Gemeenteraadsleden PUUR

An Timmermans
Ganzestraat 82
3590 Diepenbeek
0495/773081

Ronny  Vanheusden 
Kloosterstraat 33
3590 Diepenbeek
0495 03 21 52

Paula Goffinghs
0496 71 06 21
paula.goffinghs@
diepenbeek.be

Ann Missotten
0476 73 53 00
an.missotten@
diepenbeek.be

Georges Dewarier
0479 49 58 17
georges.dewarier@
diepenbeek.be

Heb je vragen? Neem contact:
i n f o @ p u u r - d i e p e n b e e k . b e

PUUR Diepenbeek  ru imt  zwer fvu i l
PUUR Diepenbeek droeg dit jaar ook zijn steentje bij aan de zwerfvuilactie van 
Limburg.net. De straten en de bermen op het Reitje werden ‘afvalvrij’ gemaakt. Een 
kleine daad, een groot resultaat!

Financiële toestand Diepenbeek
In de gemeenteraad van juni werd de rekening 
besproken van 2018. De rekening maakt duidelijk 
welke uitgaven er gebeurd zijn in 2018 en hoe het 
is gesteld met de globale financiële toestand van 
de gemeente. 

De schulden werden onder het vorige beleid in 2018 verder afgebouwd en het 
spaarboekje van de gemeente bevat meer dan 5 miljoen euro. Geld dat de 
huidige bestuursploeg kan spenderen aan nieuwe investeringen.

Anderzijds wordt er vast-gesteld dat de taxshift, doorgevoerd door de vorige 
federale regering, de gemeente Diepenbeek tegen 2024 meer dan 1,5 miljoen 
euro gaat kosten. 
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PRETTIGE VAKANTIE 

PRETTIGE VAKANTIE 

Beste Diepenbekenaren,

Politiek kan soms gekke wendingen 
nemen. Zeker in Diepenbeek, waar de 
gemeentepolitiek niet altijd even open 
en doorzichtig wordt bedreven als je zou 
mogen verwachten. De manier waarop het 
huidige gemeentebestuur van start ging 
was geen fraai spektakel. In tegendeel. 
Als je zover gaat om mensen handteke-
ningen te laten zetten op voordrachtsfor-
mulieren en deze daarna als drukkings-
middel gebruikt, dan is dat geen blijk van 
vertrouwen in je toekomstige bestuurs-
partner. Dan krijg je de coalitie van het 
wantrouwen.

Tegen die achtergrond is het goed om 
even het stof te laten neerdwarrelen en 
de rust te bewaren. Om een nuchter 
overzicht te krijgen en afstand te nemen 
van het politieke schouwspel. En vooral te 
doen wat nodig is. Dat is precies wat we 
bij PUUR de voorbije maanden deden. 
We lieten door de Raad voor Verkiezings-
betwistingen de puntjes op de i zetten. 
Omdat wij de ernst wilden behouden 
en respect voor de keuze van de kiezer 
verzekerd wilden zien. Daarom hielden we 
onze communicatie de voorbije maanden 
bescheiden en sereen. 

Maar vergis u niet. PUUR staat klaar. Wij 
heisen de zeilen en gaan er vastberaden 
voor om met onze jonge en energieke ploeg 
onze dossiers op de tafel van de gemeen-
teraad te leggen. Met een onafhankelijke 
blik en de nuchtere dossierkennis die u 
van ons gewoon bent. Kritisch als nodig 
is, maar altijd met het optimisme dat ons 
eigen is. Omdat we geloven in de kracht 
van de Diepenbeekse samenleving om 
samen een mooi verhaal voor de toekomst 
te schrijven. 

Patrick Hermans
Voorzitter

             
 Noteer  !!!

Restaurantdag 

PUUR Diepenbeek

Zondag 17 november 2019

Gemeenschapscentrum 

DE PLAK  
volg PUUR Diepenbeek op facebook en onze webside: 

 https:/ /www.facebook.com/PuurDiepenbeek
https:/ /www.puur-diepenbeek.be

Ondanks uw duidelijke keuze bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober werd PUUR heel snel 
uitgesloten van de onderhandelingen voor het college van burgemeester en schepenen. Wat volgde 
was een politiek poppentheater met de traditionele partijen als marionetten van hun bazen op het 
hoogste niveau in Hasselt en in Brussel. Wouter Beke (CD&V) en Steven Vandeput (N-VA) beslisten 
in uw plaats wie Diepenbeek de volgende 6 jaar zal besturen.

Sterker, men had op voorhand bedisseld dat 4 partijen allen-tegen-één 
zouden spelen om PUUR buiten spel te zetten. Daar stak u een 
stevig stokje voor omdat u als kiezer een andere keuze maakte. Het 
voorakkoord moest naar de prullenmand. Alleen, men had voor de 
verkiezingen de voordrachtsformulieren al ondertekend. Zonder de keuze 
van de kiezer af te wachten. En dat had zo zijn gevolgen. De collega’s 
van CD&V en PRO3590 wilden in de loop van de verkiezingsavond wel 
met PUUR praten. Helaas werden ze gegijzeld door hun eigen handtekening op een voordrachtsformulier 
dat ze lang voor de verkiezingen hadden getekend. Bovendien hielden Beke en Vandeput hun Diepen-
beekse volgelingen stevig bij de les.
 
Tegen een dergelijke aanfluiting van uw recht als kiezer om de kaarten te schudden, trokken PUUR en 
PRO3590 samen ten strijde. Voor de Raad voor Verkiezingsbetwistingen toonden we aan dat burgemeester 
Kriekels en zijn meerderheid een stevig loopje namen met de wet. Dit had als gevolg dat de schepenen 
hun mandaat moesten inleveren en een herverkiezing van de schepenen noodzakelijk was. De meerderheid 
moest zijn huiswerk opnieuw doen. Bestuurlijke chaos alom dus.
 
En die chaos zet zich vandaag door. Belangrijke dossiers moesten van de agenda van de gemeenteraad 
gehaald worden omdat ze niet tijdig beschikbaar was voor de gemeenteraadsleden (zoals de grote aanbe-
steding van de werken aan de zorgsite de Visserij, voor het bouwen van 20 assistentiewoningen en een 
dagverzorgingscentrum). Goed en gedegen bestuur is veraf vandaag.
 
Maar een sportman weet dat je uit een slechte wedstrijd sterker komt als je vooruit kijkt.
PUUR vertegenwoordigt u met plezier in de gemeenteraad. U verkoos 9 sterke raadsleden uit alle bevol-
kingsgroepen en leeftijden. Een meerderheid van onze raadsleden zijn tussen de 30 en 40 jaar jong, 
die meteen met volle energie aan de slag zijn gegaan. Samen met onze 30 bestuursleden zetten zij hun 
schouders onder de toekomst van Diepenbeek.
 
Wij leggen onze straffe plannen voor Diepenbeek op de tafel van de gemeenteraad. Elke maand opnieuw. 
Zonder bemoeienissen uit Hasselt of Brussel. Want, zo kent u ons, wij leven voluit in Diepenbeek. Omdat 
we samen met u Diepenbeek beleven, luisteren we graag naar wat u ons elke dag opnieuw aanreikt. Uw 
ideeën en uw bekommernissen, uw liefde voor Diepenbeek en voor de buurt waarin u woont zullen ons 
blijven inspireren.
 
Wij blijven doorwerken, zonder grote woorden met veel geduld, met de nuchterheid die u van ons gewoon 
bent. Wij kijken ook niet te veel achteruit. Creatief, met één blik op de toekomst en tegelijk één blik op onze 
dossiers. Dat is hoe wij werken.
 
Groeten 
PUUR Diepenbeek
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Diepenbeek verrast !
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