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Al 6 jaar echt,
  al 6 jaar PUUR
Op volle kracht voor Diepenbeek

Beste Diepenbekenaar

Al zes jaar. Nog maar zes jaar. 

De tijd vliegt als je doet wat je graag doet. Het plezierige aan burgemeester 
zijn in Diepenbeek, dat zijn de vele hartelijke gesprekken die je hebt met 
de mensen op straat. Mensen die hun bezorgdheden met je delen, maar 
evengoed mensen die vertellen over wat hen blij maakt. In zo een toevallig 
gesprek blijkt al heel snel dat u en ik minstens één ding gemeen hebben: u 
en ik wonen bijzonder graag in deze mooie gemeente. Dat is ook wat 93% 
van u aan de Vlaamse Overheid liet weten. 

We wonen dan ook in een straffe gemeente. Diepenbeek zit boordevol 
mogelijkheden en kansen die we willen grijpen. Misschien is dat wel het 
enige frustrerende aan burgemeester zijn in Diepenbeek. Je ziet achter elke 
straathoek nieuwe ideeën en uit elk gesprek haal je nieuwe inspiratie. Maar 
je komt altijd tijd te kort. Energie hebben we op overschot. 

Diepenbeek is nooit af.

Wij van PUUR willen onze schouders onder de toekomst van Diepenbeek 
blijven zetten. Omdat we hier op volle kracht leven. Voluit. We hebben 
straffe plannen voor deze straffe gemeente. We zorgen er samen voor dat 
we in onze straten, in onze wijken, op onze pleinen kunnen zijn wie we 
samen willen zijn. Elk op onze manier. Wij blijven samen met u Diepenbeek 
beleven. Hier ontspannen we. Hier zijn we thuis. Daarom blijven we voor u 
ondernemen en investeren.

Zonder grote woorden, maar met heel veel liefde voor de mens. 

Met vriendelijke groeten 

Patrick Hermans
Burgemeester en lijsttrekker
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de gewone
  Diepenbekenaar

Puur omdat we blijven kijken
met de bril van

Burgemeester, als u…
Zeg maar Patrick, dat is goed genoeg. 

Patrick, Puur is voluit Diepenbeeks, 
maar gloednieuw zijn jullie niet meer. 

Puur Diepenbeeks zijn we heel zeker en dat 
blijven we. Dat hebben we de voorbije zes 
jaar kunnen bewijzen. Ik ben ervan overtuigd 
dat we heel wat gerealiseerd hebben in 
deze mooie gemeente. Precies omdat we 
voluit Diepenbeeks zijn. Als wij beslissingen 
nemen in de gemeenteraad doen we dat 
immers niet alleen met de cijfers in het 
achterhoofd, maar evenzeer met een groot 
hart voor de mensen in ons dorp en onze 
wijken. Zo puur blijven we, ook al hebben 
we alweer 6 jaar op de bestuursteller. 

Jullie blijven op jullie onafhankelijkheid 
staan. 

Ja natuurlijk. Wij zijn zonder aarzelen 
onafhankelijk. Omdat we weten dat je los 
van elk partijbelang méér bereikt. Geloof me, 
heel wat bovenlokale diensten en bedrijven 
waar we als gemeente mee samenwerken, 
waarderen enorm dat wij ongebonden naar 
de mogelijkheden en naar de kansen kijken. 

CIJFERS SPREKEN

Bij Puur zijn we nogal nuchter van aard. We 
weten graag of wat we doen ook het juiste 
effect heeft. Daarom kijken we ook naar de 
cijfers die de Vlaamse Overheid ter beschik-

king stelt om ons beleid op te baseren.

De cijfers die we in dit programma aanhalen, 
zijn cijfers die voor elke burger beschikbaar 
en controleerbaar zijn. In alle openheid. Je 
kan ze allemaal nalezen op de websites van 

de Vlaamse Overheid:

www.gemeentemonitor.vlaanderen.be
www.steunpuntwerk.be

Maar hoe maken jullie dan je 
beleidskeuzes? 

Door overleg, in de eerste plaats. Kijk naar 
onze band met de mensen. Wij wonen in 
jouw straat, in jouw wijk, op jouw plein. 
En dus komen wij jou elke dag tegen. En 
hebben we elke dag opnieuw de kans om te 
luisteren naar wat jij echt denkt, wie je ook 
bent. Wij zijn heel gewone mensen, even 
kleurrijk als de Diepenbekenaar, want de 
mensen, zij zijn Diepenbeek. 

Dat klinkt idealistisch. Volstaat idealisme 
om een gemeente te besturen? 

Dat is vooral oprecht. Maar vergis u niet. 
Onze mensen hebben tonnen ervaring. 
Ervaring in het gemeentebestuur, in hun 
bedrijf, in hun vereniging en vooral heel veel 
gewone levenservaring. Ervaren en nuchter, 
met beide voeten op Diepenbeekse grond. 
Dat heet Dorpskracht. Met hoofdletter.

En toch blijven jullie een verfrissende 
stem in de politiek. 

Puur omdat we blijven kijken met de bril van 
de gewone Diepenbekenaar. Wij kennen 
onze buren en onze overburen nog. Wij 
kijken ook niet te veel achteruit. Creatief en 
met één blik op de toekomst en tegelijk één 
blik op onze dossiers. Dat is hoe wij werken. 
Lees er ons programma maar op na. 
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Kijk toch maar eens in de 
achteruitkijkspiegel. 

Wij zijn best trots op wat we gerealiseerd 
hebben. We zijn er bijzonder goed in 
geslaagd om tegelijk in te zetten op 
economie én op zorg. Dat is een combinatie 
die typisch Puur is.

En dat betekent concreet?

We hebben geïnvesteerd in onze lokale 
economie. Jobs verankerd op onze KMO-
zone Dorpsveld II. We hebben geïnvesteerd 
in cultuur en ontmoeting, met de Plak als 
parel, maar heel zeker ook het nieuwe 
Ontmoetingscentrum Lutselus dat nu in de 
steigers staat. We hebben geïnvesteerd in 
zorg op onze groene zorgcampus De Visserij, 
met de bouw van een gloednieuwe keuken, 
de plannen voor assistentiewoningen (dat is 
de nieuwe naam voor serviceflats) en een 
toegankelijke parking die we delen met de 
andere zorgorganisaties op de site. 

Maar er zijn toch ook samenlevings-
problemen. Hoe pakt u die aan? 

Waar mensen samen wonen is er al eens 
wrevel en zijn er al eens mensen die buiten 
de lijntjes kleuren. Geloven in de mens is 
niet hetzelfde als naïef zijn. We werken 
dan ook bijzonder goed samen met de 
veiligheidsdiensten. We hebben bewust 
zwaar ingezet op onze mobiele camera’s 
op die plaatsen waar overlast dreigt. 
Van sluikstorten tot balorige studenten: 
onze camera’s helpen ons om mensen te 
confronteren met hun gedrag. Dat werkt. 
Duidelijk. Maar ook op verkeersveiligheid 
hebben we ingezet. Ook die inspanningen 
lonen: het aantal verkeersongevallen 
daalde de voorbije jaren. Volgehouden 
inspanningen in veiligheid werken. 

Investeren in onze groene zorgcampus De Visserij

U wil een gemeente met veel 
bestuurskracht én u wil financieel 
gezond zijn. Hoe rijmt u dat?

Onze mensen werken keihard. We 
hebben ingezet op een goede ambtelijke 
organisatie met mensen die hun dossiers 
kennen. Ook een gemeentebestuur moet 
mee met zijn tijd. We hebben hier en daar 
zelfs specifieke functies ingezet zoals onze 
verantwoordelijke voor lokale economie. 
En toch zijn we financieel een gemiddelde 
gemeente. Onze belastingpercentages 
liggen knal op het Vlaamse gemiddelde. Per 
duizend inwoners werken er 7,5 mensen bij 
de gemeente. Dat is exact evenveel als bij 
de doorsnee Vlaamse gemeente. En toch 
doen we meer. Dan weet je: onze mensen 
breken soms echt wel ijzer.

Nieuwe KMO-zone in opbouw

De burgemeester en schepenen in overleg

We hebben mensen samengebracht  
door onze sport- en cultuurevenementen. 
De nieuwe sporthal op het Demerstrand 
is uniek: zeg me welke gemeente 
specifiek sportinfrastructuur bouwt voor 
gevechtssporten en minder voor de 
hand liggende maar zeer waardevolle 
sporttakken. Wij doen dat. Op onze 
manier.
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Investeren, ondernemen, beleven en 
ontspannen zijn jullie krachtlijnen. 
Leg eens uit. 

We investeren bewust in een aantal projecten 
die dynamiek in de gemeente brengen en 
onze lokale economie versterken. Maar 
altijd op zo een manier dat we mensen 
samenbrengen, mensen verbinden. We willen 
meer groen en een beter fietsbeleid omdat dat 
mensen uitnodigt om mekaar te ontmoeten. 
Om dezelfde reden investeren we in onze 
sportinfrastructuur maar ondersteunen 
we tegelijk de sportverenigingen. Tegelijk 
versterken we de lokale economie met een 
bijkomende KMO-zone met respect voor de 
woongemeente die we zijn. Investeren doen 
we voor de mensen, in voorzieningen en 
diensten met een sociaal winstoogmerk.

Jullie blijven toch Puur? 

Absoluut Puur. Het hart op de juiste plaats 
en het verstand op scherp. En af en toe een 
beetje tegendraads. Maar ook dat is voluit 
Diepenbeeks.

Is besturen de problemen van 
elke dag oplossen? Hier en nu. 
Dat verwachten de mensen.

Ook, ja. Maar besturen doe je vooral voor 
de toekomst. Wij geven het Diepenbeek 
van de toekomst graag mee vorm. Omdat 
we van hier zijn. Omdat we hier op volle 
kracht leven. Daar doen we het tenslotte 
voor in het gemeentebestuur: er samen 
voor zorgen dat we in onze straten, in onze 
wijken, op onze pleinen kunnen zijn wie we 
samen willen zijn. 

Dat klinkt ambitieus. 

Wij presenteren een programma met een 
groot hart. Is dat ambitieus? Mogelijk. 
Maar evengoed realistisch. We blijven voor 
ondernemen en investeren. Wij blijven samen 
met de mensen Diepenbeek ontspannen 
beleven. Zonder grote woorden, maar met 
veel liefde voor de mens. 

Burgemeester, geef toe: 
koken kost geld. 

Ja, uiteraard. Maar we zijn goede huisvaders 
en -moeders. Wij draaien elke eurocent 
drie keer om voor we hem uitgeven. En dat 
loont. We hebben in totaal 31 miljoen euro 
geïnvesteerd, de voorbije 6 jaar. En toch is 
onze openstaande schuld systematisch 
met 7,2 miljoen euro afgebouwd. Toen 
wij aan deze legislatuur begonnen had elke 
Diepenbekenaar via de gemeente 1474 euro 
schuld bij de bank. Vandaag is dat nog 1060 
euro, 414 euro minder dus. Dat is bijna een 
derde schuld minder op 6 jaar tijd. En toch 
hebben we ontzettend veel gerealiseerd. Dat 
doe je door gezond verstand te gebruiken en 
de juiste financiële keuzes te maken.

2014 2018 2014 2018

TOTALE SCHULD SCHULD PER INWONER
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INVESTEREN

BELEVEN

ONTSPANNEN

ONDERNEMEN

De gekleurde
  krachtlijnen
van PUUR Diepenbeek
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ONDERNEMEN
Diepenbeek onderneemt.

Op mensenmaat.

In Diepenbeek gonst het van de activiteit. 
Ook dat is eigen aan de Diepenbekenaar. 
Stil zitten is niet aan ons besteed. Wist u 
dat de Diepenbeekse werkgevers meer 
dan 7500 jobs creëren? Dat zijn jobs in 
heel diverse sectoren, van de horeca en 
detailhandel over het onderwijs en de 
zorg tot de klassieke fabricage-industrie. 
We zorgen dan ook voor een positief  
ondernemings- en investeringsklimaat in 
onze gemeente. Met een jobratio van 60 
procent als zeer puik resultaat. 

We hebben goede troeven. Onze ontsluiting 
op de grote verkeersassen is uitstekend. 
Onze mensen zijn goed opgeleid, zowel in 
productgerichte vakken als in kennisgerichte 
sectoren. En we bieden ondernemingen de 
ruimte om te groeien. 

We hebben grote kennisinstellingen zoals de 
universiteit op ons grondgebied, maar we 
hebben evenzeer grote productiebedrijven. 
Die grote diversiteit aan soorten jobs vinden 
we belangrijk omdat iedereen bij ons aan de 

INVESTEREN

ONTSPANNEN

BELEVEN

ONDERNEMEN

slag moet kunnen. Of je nu met je handen wil 
werken dan wel je grijze cellen wil inzetten. 
We blijven het even belangrijk vinden om ook 
de maakindustrie een plaats te geven in onze 
lokale economie. 

Onze KMO-zone is een succes. Een goed 
recept verander je niet: bedrijven moeten 
kunnen groeien en jobs creëren op een nieuwe 
KMO-zone. De KMO-zone Dorpsveld III 
moet ondernemers de kans bieden om zich 
duurzaam bij ons te vestigen. Op die manier 
geven we ook nieuwe kansen aan bedrijven 
die in een verkeerde zone liggen of die geen 
uitbreidingsmogelijkheden hebben. 

Nieuwe ontwikkelingskansen liggen er ook 
in de kanaalzone. De Vlaamse overheid 
wil graag het bedrijventerrein Genk-
zuid uitbreiden. Puur wil met Vlaanderen 
samenwerken om van deze zone een plaats 
te maken waar bedrijven van de toekomst 
zich kunnen vestigen. Dat zijn bedrijven die in 
samenwerking met de universiteit ontstaan. 
Die spin-offs zijn vaak nieuwtechnologische 

“Zonevreemde bedrijven een plaats bieden 
op een nieuwe KMO-zone.”

Ginny Vandormael
17

bedrijven die milieuvriendelijke activiteiten 
ontwikkelen. M.a.w. Puur zet graag 
zijn schouders onder de economische 
ontwikkeling van de kanaalzone, op de 
uitdrukkelijke voorwaarde dat de bedrijven 
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die er komen ecologisch maximaal hoog 
scoren. Bovendien kan deze ontwikkeling 
maar doorgaan als Vlaanderen investeert in 
de leefbaarheid van de N76. Dat betekent 
o.m. de aanleg van een verlaagde bedding 
ter hoogte van het Lutselusplein en een 
overbrugging tussen het Lutselusplein en 
de Pastorijstraat voor het plaatselijk verkeer, 
de voetgangers en fietsers. Op die manier 
verbinden we de wijken aan beide zeiden 
van de N76 weer met mekaar.

We willen onze goede bereikbaarheid 
en onze ruimte uitspelen en nieuwe jobs 
creëren in de handel. Om de grote winkel- 
ketens als Colruyt of Kruidvat aan te 
trekken voorzien we in een nieuw Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan dat deze winkels een plaats 
geeft aan de rand van het centrum. 

“Gemeentelijke geschenkbonnen om de 
lokale economie te stimuleren.”

Gulçin Kaya
10

“Meer handel en horeca voor de studenten 
op de campus.”

Sandra Bierwaerts
19

Tegelijk willen we winkelen in Diepenbeek 
voluit stimuleren door de Diepenbeekbon 
in te voeren. De Diepenbeekbon is een 
geschenkbon die je kan spenderen bij de 
Diepenbeekse handelaars. De gemeente 
engageert zich dan om de Diepenbeekbon 
actief te gebruiken als (relatie)geschenk, 
bijvoorbeeld als attentie voor onze 
huwelijksjubilarissen.

Ondernemend Diepenbeek verplaatst zich 
klimaatneutraal. Daarom starten we ook 
in onze gemeente projecten rond fiets- 
en autodelen. We installeren voldoende 
elektrische laadpunten zodat elektrische 
fietsen en auto’s hun plaats in het straatbeeld 
krijgen. De gemeente geeft het voorbeeld en 
streeft voor het eigen wagenpark naar meer 
elektrische voertuigen. Via een intelligent 
deelsysteem willen we het voertuigenpark 
van de gemeente, buiten de normale 

“Het ontwikkelen van een 
studentendorp aan de campus.”

Silvia Profeta
12

werkuren, bovendien ter beschikking stellen 
van de inwoners. 

De universiteitscampus geeft Diepenbeek 
faam. Afgeleid creëert de universiteit heel 
wat werkgelegenheid in de buurt. We 
hebben er alle belang bij om de campus 
alle ontwikkelingskansen te geven door te 
voorzien in een eigen studentendorp met 
eigen horeca, winkels en studentenwoningen. 
Via onze ruimtelijke ordening slaagden we er 
al in om bijkomende studentenkoten in de 
gewone woonzones te verbieden. 

Met de juiste maatregelen biedt de campus 
voldoende ruimte om de woonnoden van de 
studenten op te vangen. De mobiliteit en het 
parkeerbeleid rond de campus verdient onze 
bijzondere aandacht en we werken ter zake 
een lange termijnvisie uit.

1716 PUUR-DiepenbeekPUUR-Diepenbeek

Aantrekken van winkelketens Creëren van een studentendorp met eigen 

horeca, winkels en studentenwoningen 



“Overlegplatform creëren voor
lokale handelaars.”

Ann Missotten
8

“Van Diepenbeek een gezellig wandel- 
en fietsparadijs maken.”

Noëlle Doomen
20

Wij zijn terecht trots op natuurerfgoed. Daar 
willen we ook de toerist van laten snoepen. 
We promoten onze natuurtroeven door onze 
wandel- en fietspaden beter te ontsluiten 
met respect voor de natuurwaarde. Dat 
maakt van Diepenbeek een gezellig wandel- 
en fietsparadijs. Op die manier is ons 
natuurerfgoed een economische troef voor 
onze plaatselijke horeca. 

We hebben als gemeente ook een 
verantwoordelijkheid in het ondersteunen 
van de sociale economie. Er zijn heel wat 
creatieve mogelijkheden om alternatieve 
tewerkstelling te creëren voor mensen met 
een arbeidshandicap. Er is zeker ruimte voor 
meer samenwerking tussen de gemeente 
en de gespecialiseerde organisaties uit de 
sociale economie. 

Voor het OCMW ligt de uitdaging in het nog 
actiever begeleiden van hun cliënten op 
de arbeidsmarkt. Bijkomende initiatieven 
in opleiding, training en taalverwerving 
moet hen helpen de stap naar duurzame 
tewerkstelling te zetten.

We kijken na in welke mate en op welke manier 
we de vernieuwende kleinschalige lokale 
economie kunnen ondersteunen. Groenten 
en fruit uit eigen tuin ruilen voor zelfgemaakte 
confituur of eitjes uit eigen ren, bijvoorbeeld. 
Mensen organiseren vandaag steeds 
vaker spontaan hun eigen deeleconomie. 
Ook in uw buurt. Een kortere keten tussen 
voedselproducent en consument dan 2 buren 
die hun producten uitwisselen bestaat er 
niet. In die kleinschalige initiatieven schuilen 
kansen op tewerkstelling. We onderzoeken 
hoe we die kansen kunnen grijpen.

Kleinschalige, lokale economie ondersteunen
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BELEVEN
Diepenbeek beleef je.

Op elk plein, in elke straat.

Geef toe, wie wil er niet in Diepenbeek 
wonen. Je wandelt er door gezellige 
straten, geniet van het vele groen en 
je ontmoet er geweldige mensen. 
Diepenbeek is een woongemeente 
op mensenmaat. Van alle bebouwde 
oppervlakte in de gemeente is 82 procent 
bestemd voor wonen. We wonen in een 
hele groene omgeving. 80 % van de 
mensen zegt te kunnen genieten van zicht 
op groen vanuit de eigen woning. Dat zijn 
fantastische troeven die we koesteren. 
Toch willen we Diepenbeek nog groener. 

INVESTEREN

ONDERNEMEN

ONTSPANNEN

BELEVEN

EEN GROEN HART

Daarom voeren we de groentoets in. Bij 
elke heraanleg van het openbaar domein 
wordt van bij de aanvang van het ontwerp 
goed overwogen waar er groen aangeplant 
kan worden. Eigenlijk zou op termijn 
iedereen zodra hij buitenkomt meteen zicht 
moeten hebben op een groenelement, 
een boom, een plantsoen. Groen maakt 
het leven zoveel aangenamer. Ook in het 
dichter bevolkte centrum. We zijn ons 
bewust van de rol van wijkgroen in het 
gezonder maken van het woonklimaat. 
We gaan dan ook bewust op zoek naar 
bomen- en plantensoorten die het meeste 
fijnstof opvangen en de luchtkwaliteit het 
beste helpen verbeteren. Elk stukje groen 
telt mee, in elke straat, op elk plein.

Samen ontwerpen is het nieuwe sleutel-
principe. Bij de heraanleg van het 
openbaar domein betrekken we de directe 
buurtbewoners voortaan vanaf het ontwerp. 
Nu worden mensen nog te vaak pas na 
het ontwerp om hun mening gevraagd. We 
hebben hele goede ervaringen met samen 
ontwerpen. We deden dat namelijk al vaker, 
zoals bij de vernieuwing van de Sint-Janswijk, 
bijvoorbeeld. Wij willen dat ontwerpers van 
de openbare ruimte voortaan de mensen 
altijd in de ontwerpfase betrekken. Het zijn 
immers de mensen die in hun straat wonen. 
Zij geven de projecten mee vorm, geven aan 
wat belangrijk is en - waarom niet - steken 
de handen uit de mouwen bij het onderhoud.

Het centrum is van de mensen. En dus moet 
het er nog aangenamer verpozen worden. 
Mensen winkelen in het centrum, wonen er, 
gaan er naar school, genieten van een frisse 
pint. Al die verschillende functies dragen bij 
tot een aangename dorpskern. We willen er 
dan ook voor zorgen dat de belevingswaarde 
er sterk vergroot wordt. Je komt naar het 
centrum om heel uiteenlopende redenen. 
Een aangenaam centrum moet dus tegelijk 
bereikbaar en veilig zijn.

“Het centrum moet mooier,
groener en leefbaarder worden.”

Johny Iven
22

Samen ontwerpen is het nieuwe sleutelprincipe
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EEN GROEN BUITENGEBIED

Diepenbeek mag trots zijn op zijn groene 
karakter. We hebben in onze gemeente 
heel veel groene buitenruimte. Zowel onze 
natuurgebieden als onze landbouwzones 
maken onze gemeente tot de aangename 
omgeving waar we zo graag wonen. We 
hebben oog voor de grote belevingswaarde 

van ons groene buitengebied, waar heel wat 
Diepenbekenaren graag wonen. We willen 
een actief groenbeheer dat bijkomende 
aanplant vraagt en soms een bewuste 
keuze inhoudt om hinderlijke aanplant 
te beheersen. Om een en ander voor 
de gemeentelijke diensten beheersbaar 
te houden kiezen we bewust voor 
onderhoudsvriendelijke beplanting en een 
actief groenonderhoudsplan. 

We genieten met z’n allen graag van de 
vele natuur die Diepenbeek rijk is. Onze 
natuurgebieden zijn zeer waardevol 
en hebben zelfs een groot belang in 
de Limburgse natuurwaarden. Voor de 
ontwikkeling van al die natuurgebieden is 
het belangrijk dat zowel planten als dieren 
zich kunnen verspreiden. Om dat mogelijk te 
maken zoeken we naar gepaste verbindingen 
tussen de grote natuurgebieden. Op die 
manier vergroten we de biodiversiteit. 
De beste garantie op natuurbehoud is 
natuurbeleving. We geloven sterk in de 
waarde van onze grote natuurgebieden op 
voorwaarde dat de mensen ervan kunnen 
genieten op een gepaste wijze. 

Het Marktplein wordt groener én tegelijk 
functioneler. Vandaag rij je met de auto 
vaak een rondje rond het plein. Dat komt 
o.m. omdat de toegang tot de parkeerzone 
van het plein op een verkeerde plek ligt. Die 
verleggen we naar een logischer plek. We 
voorzien meer fietsenstalling en zorgen voor 
betere doorlaatbaarheid van het plein voor 
voetgangers. Tegelijk respecteren we de 
functie als evenementenplein. We brengen 
meer groen op en rond het Marktplein zodat 
het Marktplein volop een belevingsplein 
wordt. 

“De belevingswaarde van het centrum
sterk vergroten.”

Patrick Hermans
1

EEN VEILIGE OMGEVING

Iedereen moet zich met een gerust hart 
kunnen verplaatsen in Diepenbeek. Dat 
lukt steeds beter. Het aantal verkeers-
ongevallen is sinds het begin van deze 
legislatuur met 40 procent gedaald. Wij 
vinden dat veilige straten een basisrecht 
zijn. De verkeersveiligheid moet dus nog 
beter. Fietsers, voetgangers en openbaar 
vervoer eisen terecht hun plaats op. Tegelijk 
zijn we er ons van bewust dat heel wat 
mensen nog afhankelijk zijn van de auto 
voor hun verplaatsingen. 

We tonen lef in het herdenken van de 
verkeerscirculatie in het centrum. 
Het nieuwe mobiliteitsplan moet ervoor 
zorgen dat het pure doorgangsverkeer uit 
het centrum weg blijft. Een verkeersluw 
en verkeersveilig centrum is tegelijk een 
bereikbaar centrum voor iedereen die er 
echt wil zijn om te winkelen, om te beleven. 
En om er school te lopen in één van de 3 
centrumscholen. De schoolverkeersspits 
moet nog veiliger verlopen. 

Mensen en hun rondslingerend afval, het blijft 
moeilijk. Wij willen nog meer gerichte acties 
om zwerfvuil te voorkomen en op te ruimen. 
Sensibilisering, meer openbare afvalbakken 
langs fiets- en wandelroutes, geregelde 
opruimacties met vrijwilligers en sancties als 
het moet, helpen zeker om onze open ruimte 
proper te houden. 

“Meer gerichte acties om zwerfvuil
te voorkomen en op te ruimen.”

16
Suzanne Thomassen

We merken dat wateroverlast en over- 
stromingen, onder meer door de klimaat- 
verandering, vaker kunnen voorkomen. De 
klimaatverandering veroorzaakt immers 
steeds extremere weersomstandigheden 
zoals hevige regenval. We willen daarop 
voorbereid zijn en de nodige maatregelen 
treffen in de waterhuishouding van de 
gemeente. Dat vergt een doordachte  
planning, een goed onderhoud van 
wachtbekkens en mogelijk bijkomende inves-
teringen in waterbeheersingsvoorzieningen. 
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Onze grote natuurgebieden

Veilige straten zijn een basisrecht



We leggen bijkomend goed bereikbare 
parkings aan in de rand van het centrum. 
We zorgen er tegelijk voor dat er voldoende 
wandelwegen gemaakt worden zodat je 
veilig van deze randparkings door het 
centrum wandelt. 

Jongeren eisen terecht hun plaats op in de 
openbare ruimte. We willen hen die volop 
geven. Dat betekent dat we op zoek gaan 
naar jongerenpleisterplekken die hen de 
ruimte geven om elkaar te ontmoeten en 
hun sociale contacten te beleven. We willen 
in samenspraak met onze jongeren plekjes 
creëren waar ze, met voldoende sociale 
controle, zichzelf kunnen zijn.

Diepenbekenaren zijn open en positieve 
mensen, die de gezelligheid van hun 
buurt waarderen en op hun manier graag 
mee zorg dragen voor elkaar. Dat is een 
levenshouding die we alleen maar kunnen 
koesteren als we ons veilig voelen in onze 
buurt. 9 op de 10 Diepenbekenaren geven 
dan ook aan dat ze zich nooit of slechts 
zeer zelden onveilig voelen in hun buurt. 
Toch vraagt het positief samenleven dat 
we blijvend aandacht hebben voor de 
veiligheidsmaatregelen die we als gemeente 
kunnen nemen.

Een goede samenwerking tussen de gemeente 
en de veiligheidsdiensten is essentieel. De rol 
van de burgemeester in het veiligheidsoverleg, 
de politiezone, de brandweerzone is niet 
te onderschatten. Alle veiligheids- en 
crisisdiensten werken in grote zones waarvan 
verschillende gemeenten deel uit maken. Het 
is belangrijk dat overlastfenomenen goed in 

kaart gebracht worden. Op die manier is de 
burgemeester, als eerste verantwoordelijke 
voor de veiligheid in de gemeente, het beste 
gewapend om de belangen van Diepenbeek 
te bewaken bij de veiligheidsdiensten. En om 
al die afzonderlijke diensten in Diepenbeek 
te laten samenwerken. We blijven de 
burgemeester dan ook omringen met een 
degelijke veiligheidscel die verantwoordelijk 
is voor een geïntegreerd veiligheids- en 
handhavingsbeleid. 

“Uitbreiding van het fietsroutenetwerk
met oplaadpalen.”

15
Freddy

Timmermans

Nog meer veiligheidsgevoel

Voetganger en fietser bepalen er het tempo. 
Dat is belangrijk omdat heel wat kinderen 
school lopen in het centrum. Hun veiligheid 
gaat voor alles. De nieuwe verkeerswet laat 
toe om fietsstraten aan te leggen. Een goed 
doordacht netwerk van fietsstraten maakt 
het mogelijk om de fietsroutes die onze 
schoolkinderen het vaakst gebruiken extra 
veilig te maken. We herbekijken tegelijk 
de veiligheid van de fietspaden waarlangs 
mensen van de buitenwijken naar het 
centrum fietsen.

We tekenen een traag wegennetwerk 
waarin we, door bestaande en nieuwe 
wandel- en fietspaden op een logische 
manier met elkaar te verbinden, ook de 
buitenwijken en onze mooie gehuchten 
een veiligere mobiliteit bieden. We zorgen 
op die manier voor een geïntegreerd veilig 
schoolfietsplan. 
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EEN TROTSE OMGEVING

Diepenbeek is terecht fier op zijn verleden. 
We koesteren de straffe verhalen van onze 
grootouders. Over de Diepenbeekse sagen 
en legendes werden spannende boeken 
geschreven. Onze heemkundige kring heeft 
een hele bibliotheek vol informatie over ons 
verleden. Zij koesteren de oude verhalen en 
daar genieten wij met z’n allen van. 

Tegelijk zien we dat het Diepenbeek waarin 
we zo graag wonen een moderne gemeen-
te is met mooie hedendaagse architectuur. 
Die moderniteit willen we in evenwicht hou-
den met het authentiek historische karakter 
van de gemeente. We willen ons historisch 
patrimonium levend houden. Want daar 
ligt ons karakter en ons hart. 

En dus juichen we toe dat ons erfgoed 
een nieuwe functie krijgt die het historisch 
karakter respecteert. De plannen met het 
klooster van de zusters Ursulinen, dat een 
woonzorgcentrum wordt, zijn daar een 
goed voorbeeld van. We onderzoeken in 
welke mate de gemeente verborgen parels 
als de Sapittelmolen of de Bouquetwin-
ning een nieuwe bestemming kan geven in 
samenwerking met hun eigenaars. In het 
koesteren van ons bouwkundig erfgoed ligt 
zeker een opdracht voor onze dienst ruim-
telijke ordening.

“Een traag wegennetwerk
in de omgeving van scholen.”

21
Jean Machiels

Van de gemeente verwachten we dat 
ze hard inzet op het voorkomen van 
overlast en veiligheidsproblemen. Heldere 
politiereglementen zijn daar een onderdeel 
van. Passieve veiligheidsmaatregelen zijn 
even belangrijk. We hebben binnen de 
gemeente uitstekende ervaring met camera’s 
als preventief instrument, maar evenzeer 
als informatiebron bij opsporingswerk. 
We investeren daarom verder in een goed 
uitgerust cameranetwerk. 

Criminaliteit schuwt het licht. We vinden 
het belangrijk om waar nodig bijkomende 
verlichting te voorzien op straten en 
pleinen, of het soort lichtbron aan te passen 
op de plaatsen waar dat nodig is. 

Diepenbekenaren zorgen graag voor 
elkaar. Dat kan ook door een oogje in het 
zeil te houden op momenten dat dat nodig 
is. We stimuleren als gemeentebestuur 
dan ook actief het opzetten van 
Buurtinformatienetwerken. Binnen zo 
een BIN verhogen we de veiligheid en de 
levenskwaliteit door burgers samen te laten 
werken en informatie te delen met elkaar 
en vooral met de bevoegde politiediensten. 
Het bestaande BIN in de wijk ’t Crijt bewijst 
dat de buurt betrekken bij haar eigen 
veiligheid goed werkt. Uiteraard is binnen 
zo een BIN respect voor ieders privacy een 
aandachtspunt. 

Ook een buurtinformatienetwerk voor 
zelfstandigen en KMO’s, een zgn. BIN-Z 
wordt al opgezet. We geloven m.a.w. sterk 
in het betrekken van de burger bij het 
veiligheidsbeleid.

De veiligheid van onze kinderen gaat voor 
alles. Daarom vragen we aan de wijkpolitie 
om nog bijkomend in te zetten op de 
verkeersveiligheid aan het begin en einde 
van de schooldag. Niet alleen in de directe 
schoolomgeving. De verkeersveiligheid 
moet immers ook gegarandeerd worden 
op weg naar school door gerichte controles 
op de invalswegen naar de scholen. 
Tegelijk wijzen we de ouders en jongeren 
op hun eigen aandeel in de veiligheid van 
het schoolverkeer. We doen dat o.m. door 
nog meer controles uit te oefenen op de 
veilige uitrusting van fietsen. Zien en gezien 
worden is het begin van alles.
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INVESTEREN
Diepenbeek investeert.

Voor de mensen. 

Investeren doen we voor de mensen. In 
voorzieningen en diensten met een sociaal 
winstoogmerk. Dat blijft belangrijk. Ook 
al vinden 9 op de 10 Diepenbekenaren 
dat we voldoende kinderopvang hebben. 
Ook al vinden 8 op de 10 mensen dat er 
voldoende voorzieningen voor ouderen zijn 
en zegt 9 op de 10 Diepenbekenaren dat 
de gezondheidsvoorzieningen uitstekend 
zijn. We willen blijven investeren in de 
voorzieningen die voor het welzijn van 
onze mensen belangrijk zijn. 

INVESTEREN

BELEVEN

ONTSPANNEN

ONDERNEMEN

Senioren hebben recht op onze 
zorg. We bouwen op de zorgsite De 
Visserij een bijkomende groep van 20 
assistentiewoningen zodat mensen met 
een zorgnood er zelfstandig kunnen wonen. 
We zorgen voor een kindvriendelijke 
omgeving aan de Visserij met een klein 
speeltuintje, waar aangepaste generatie-
overschrijdende activiteiten mogelijk zijn. 
Het is namelijk erg belangrijk dat kinderen 
en kleinkinderen op bezoek blijven komen 
bij opa en oma. We juichen de bouw van 
nieuwe woonzorg-campussen door derde 
partijen toe. 

“Bezoekvriendelijk maken van het
rustoord voor kinderen.”

Paula Goffinghs
5

“Het bouwen van de nodige 
assistentiewoningen op de zorgcampus.”

Kathleen Thoelen
4

Senioren vinden de zorg die ze nodig hebben

Thuis wonen kan voor veel senioren maar met 
de steun van de talloze mantelzorgers die de 
zorg voor hun familie of hun buren opnemen. 
Om hen maximaal bij te staan bouwen we 
op De Visserij een dagverzorgingscentrum 
waar dagelijks 15 thuiswonende senioren de 
dagzorg vinden die ze nodig hebben.
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We gunnen jonge mensen hun plekje in de 
openbare ruimte. Diepenbeekse jongeren 
zijn verantwoordelijke jonge mensen. We 
investeren in een aantal goed doordachte 
pleisterplaatsen waar jongeren elkaar 
kunnen vinden, een babbeltje slaan en tijd 
samen kunnen doorbrengen. 

We gaan de dialoog aan met onze 
jongeren door de oprichting van een 
jeugdgemeenteraad met echte zeggings-
kracht die in samenwerking met onze 
diensten inspeelt op de ideeën en creativiteit 
van onze jongeren. 

Het Fonteintje biedt een thuis aan talloze 
60-plussers en biedt hen een dagelijks 
sociaal contact, cursussen, ontspanning. 
De werking van het Fonteintje willen we 
graag uitbreiden met de dienstverlening 
eigen aan een lokaal dienstencentrum. 

Veel mantelzorgers hebben behoefte aan 
informatie over de zorg voor hun familielid. 
Of over hun eigen toekomst. Meestal van 
professionelen, maar soms is goede raad 
van andere mantelzorgers goud waard. Op 
andere momenten biedt een warme babbel 
met mensen die ook voor hun familie 
zorgen meer steun. Het infopunt senioren 
van het OCMW is een goed voorbeeld van 
de manier waarop we mantelzorgers nog 
actiever willen ondersteunen. “Blijven investeren in de 

buitenschoolse kinderopvang.”

Suzy Wolfs
14

“We bouwen een dagverzorgingscentrum 
om de mantelzorgers te ontlasten.”

Peter Latet
13

Mantelzorgers actiever ondersteunen

Eigen plek voor Diepenbeekse jongeren

We zorgen ervoor dat er voldoende 
geïnvesteerd wordt in de buitenschoolse 
kinderopvang, zodat de Diepenbeekse 
ouders de zorg voor hun kinderen 
goed kunnen combineren met hun 
werk. Trouwens, we hebben er als 
gemeentebestuur al voor gezorgd dat 
de toekomst van de buitenschoolse 
kinderopvang in het centrum gegarandeerd 
is door te investeren in nieuwe aangepaste 
lokalen. 

“Jongeren inspraak geven door het 
oprichten van een jeugdgemeenteraad.”

Mariska Claesen
6
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Omdat jongeren onze ondersteuning 
verdienen, werken we ook samen met 
professionele partners uit de jeugdsector 
die op het terrein, samen met de jongeren, 
de brug vormen met de gemeente, de 
verenigingen en de buurt. We bouwen 
m.a.w. een vorm van straathoekwerk uit, 
op Diepenbeekse maat, die onze jongeren 
ondersteunt in hun eigen leefwereld.

Helaas komen steeds meer mensen buiten 
hun wil in armoede terecht. Hoewel net 
geen 6 Diepenbekenaren op duizend een 
leefloon krijgt, blijven we hiermee ver onder 
de gemiddelden in Limburg en Vlaanderen. 
Maar we zijn ons bewust van de toenemende 
armoede in onze gemeenschap. Armoede 
is een onrecht en geen keuze. Mensen in 
armoede willen we extra kansen geven. De 
hulpverlening van het OCMW is daarvoor 
belangrijk. Maar we willen er evenzeer voor 
zorgen dat mensen kunnen deelnemen aan 
het sociale leven. Dat kan door gezinnen te 
ondersteunen met een uitgebreider systeem 
van vrijetijdscheques en vooral door de 
deelname aan activiteiten van de gemeente 
zo laagdrempelig mogelijk te houden. 

Kinderarmoede stuit ons vanzelfsprekend 
het meest tegen de borst. Kinderarmoede 
blijft vaak verborgen omdat gezinnen 
niet te koop lopen met hun problemen. 
Kinderarmoede bestrijden is een verhaal 
van kansen bieden, van steeds opnieuw 
alert te zijn voor de signalen die gezinnen 
soms toch geven. Het is vooral een zaak 
van iedereen. Scholen, hulpverleners, 
gemeente, sportverenigingen, iedereen kan 

zijn deel doen. Wij willen kinderen in armoede 
een netwerk bieden. Daarom organiseren 
we een kinderarmoedenetwerk waarin we 
alle Diepenbeekse partners uitnodigen om 
hun steentje bij te dragen. We nodigen onze 
Welzijnsraad, die schitterend werk levert, uit 
om, ondersteund door de gemeente, een 
initiatief te nemen. 

“Verder investeren in sociale woningbouw 
en seniorenflats.”

Georges Dewarier
24

Nieuwe woonvormen stimuleren

Betaalbaar en aangepast wonen is 
een grondrecht. Vandaag ontstaan her 
en der nieuwe woonvormen die het 
woonaanbod ook in Diepenbeek kunnen 
aanvullen. Kangoeroewonen, bijvoorbeeld, 
waarbij ouders dicht bij hun kinderen 
kunnen wonen. Het is maar één vorm van 
woningdelen die de regelgeving mogelijk 
maakt. 

Er bestaan woonvormen waarbij een tuin 
gedeeld wordt, of waarbij bergruimtes ge-
deeld worden. Een typisch voorbeeld zijn 
verbouwingen van vierkanthoeves waar- 
bij de koer gedeeld wordt. 

Een stapje verder zijn co-housingprojecten 
waar gezinnen zelfs leefruimtes zoals een 
keuken delen. Er bestaan zoveel creatieve 
woonvormen die enerzijds een oplossing 
bieden voor de woonnood van een spe-
cifieke doelgroep zoals jonge gezinnen 
en anderzijds tegelijk een mooie invulling 
geven aan bestaand patrimonium zoals 
oude hoeves, oude bedrijfsgebouwen. 
We willen met onze ruimtelijke ordening 
en ons vergunningenbeleid deze nieuwe  
woonvormen stimuleren. 

Tegelijk vragen we de sociale huisvestings-
maatschappijen om te investeren in bijko-
mende sociale huisvesting. We hebben in 
ons woonbeleid bijzondere aandacht voor 
de woonproblematiek van alleenstaanden 
en jonge startende gezinnen. 

Voor elk kind een gevulde brooddoos
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met een klein gebaar. We ontwikkelen een  
vrijwilligersplatform dat de helpende 
hand bij de juiste mensen brengt. En we 
ontwikkelen een actieve ondersteuning 
van het vrijwilligerswerk vanuit een lokaal 
vrijwilligerspunt dat zowel vrijwilligers als 
verenigingen ondersteunt. 

Taalverwerving is ontzettend belangrijk voor 
de toekomst van onze kinderen. Voorlezen 
en lezen helpt kinderen vooruit in hun 
schoolcarrière. Maar ook voor volwassenen 
is lezen een bron van kennis en oprecht 
verdiende ontspanning. 

We kiezen er bewust voor om onze 
gemeentelijke bibliotheek verder uit 
te bouwen tot een echt centrum voor 
literatuur, informatie en media. We blijven 
onze collectie uitbreiden en vernieuwen en 
we ontdekken tegelijk de mogelijkheden 
van het digitale lezen. We blijven inzetten 
op initiatieven die lezen stimuleren en 
die jongeren en volwassenen de tools 
aanreiken om bewust om te gaan met de 
overdonderende hoeveelheid informatie die 
elke dag opnieuw op ons af komt.

Een uur voor je buur? Moet kunnen. 
Samenleven doe je met elkaar, niet naast 
elkaar. We willen graag initiatieven steunen 
die mensen samenbrengen. Niks mooiers 
dan mensen die iets voor mekaar doen. 
Een buurman die de lekkende kraan van 
zijn bejaarde buurvrouw herstelt, of de over-
buur die even op de hond past. Initiatieven 
zoals een deelfabriek waarbij mensen 
tuingereedschap en andere werktuigen 
kunnen delen zijn boeiende uitingen van 
een nieuwe samenleving. Daarvoor heb 
je een actief vrijwilligersbeleid nodig. De 
talloze vrijwilligers in de Diepenbeekse 
verenigingen leveren prachtig werk. 
Maar er is nog veel meer mogelijk zoals 
huiswerkbegeleiding van kinderen uit kansen-
groepen. Er zijn zoveel situaties waarin we 
voor elkaar heel veel kunnen betekenen 

“Vrijwilligerswerk in de buurt belonen.”
Koen Slechten

9

Het gemeentebestuur springt de grote 
sociale organisaties zoals Sint-Gerardus en 
Tandem graag bij met logistieke en andere 
hulp. Dat actieve partnerschap koesteren 
we zeker verder. Hun werk is bijzonder 
waardevol. 

“Dieren moeten recht hebben
op een waardig leven.”

Marc Vanroy
18

Het Noord-Zuidbeleid van de gemeente 
zorgt ervoor dat de Diepenbekenaar zich 
beter bewust wordt van de behoefte 
aan internationale solidariteit. Zeker op 
ogenblikken van grote noodsituaties. De 
Noord-Zuidwerking ondersteunen we met 
een projectsubsidie die het verschil kan 
maken.

Voorlezen helpt kinderen vooruit in 

hun schoolcarrière

Initiatieven voor dierenwelzijn

Zo willen we onderzoeken waar bijkomende 
hondenweides mogelijk zijn, willen we de 
burger sensibiliseren voor het welzijn van 
dieren en overwegen we om de passende 
politiereglementen te voorzien. Onze dieren 
hebben vooral baat bij positieve acties. 
Daarom zoeken we samenwerking met de 
Diepenbeekse dierenartsen die ongetwijfeld 
hun schouders mee willen zetten onder de 
nodige informatiecampagnes.

Heel wat Diepenbekenaren houden van hun 
huisdieren. En van dieren in het algemeen. 
We namen al initiatieven die het dierenwelzijn 
verbeterden. Er is de hondenweide op het 
Demerstrand, er is de samenwerking met het 
dierenasiel en er is het verbod op vuurwerk, 
dat er gekomen is vanuit de bekommernis om 
angstige dieren. Maar onze dieren verdienen 
nog meer aandacht. Daarom geven we 
een schepen de specifieke bevoegdheid 
dierenwelzijn. 
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ONTSPANNEN
Diepenbekenaren leven samen.

Ontspannen en verbonden. 

Samen sporten, samen muziek maken, 
samen wandelen of samen voet-
ballen. Mensen die deelnemen aan het 
verenigingsleven zijn gelukkiger. Daar 
zijn wij van overtuigd. 8 op de 10 Diepen-
bekenaren zegt blij te zijn met het vrije 
tijdsaanbod en met het verenigingsleven 
in zijn gemeente. Maar zelf sporten of zelf 
muziek maken, dat is al heel wat minder. 
Wij willen de Diepenbekenaar actief 
laten deelnemen. Omdat we denken 
dat met twee leuker is dan alleen. Dat 
betekent investeren in infrastructuur én 
initiatieven ondersteunen.

INVESTEREN

BELEVEN

ONTSPANNEN

ONDERNEMEN

Een combinatie van zwem-, vis- en recre-
atievijver is echter alleen mogelijk als de 
normen voor veiligheid en waterkwaliteit 
gehaald kunnen worden. Het Demerstrand 
is ook een ideale startplaats voor mountain-
bikeroutes, sportieve fietsroutes en actieve 
wandelpaden. Voor de tennissers voorzien 
we nieuwe terreinen in het sportproject 
Wasserijstraat, zodra de infrastructuur  
hiervoor vrijkomt.

Diepenbekenaren ontmoeten elkaar sinds 
mensenheugenis op het Demerstrand voor 
sport en ontspanning. Het Demerstrand 
moet een echt sportdorp worden. We 
verrijken deze toch al schitterende plek 
door de aanleg van kunstgrasvelden en een 
gloednieuw accommodatiegebouw met een 
hoge belevingswaarde door de zichtlijnen 
op de speeltuin en de sportvelden. We gaan 
na of we de vijver kunnen inrichten voor 
multifunctioneel gebruik. 

“De oude voetbalaccommodatie 
is aan vervanging toe.”

Johny Machiels
7

“Uitbouw voetbalaccommodatie voor
een sterke jeugdwerking.”

André Cleeren
23
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Een nieuwe voetbalaccommodatie is echt wel nodig



Onze mooie sport- en vrijetijdsinfrastructuur 
moet nog meer gaan leven. Een cultuurhuis 
als gemeenschapscentrum de Plak is heel 
bijzonder. Al die infrastructuur leent zich 
perfect voor een bruisend verenigingsleven

Meer cultuur- en sportevenementen 
organiseren brengt meer mensen samen. 
Aan de gemeente om ze te organiseren, te 
ondersteunen of te stimuleren. Een grotere 
variatie in het aanbod moet meer mensen 
laten deelnemen. Ook in de buurthuizen 
buiten het centrum. We blijven inzetten 
op een evenementen-kalender die de 
verschillende doelgroepen van het rijke 
sociale leven bedient.

“Verenigingen ondersteunen bij de
organisatie van bijzondere evenementen.”

Freddy Blokken
25

Voorontwerp fase II: het voorontwerp van hoe 

PUUR de uitbouw van het Demerstrand ziet

De vijver inrichten voor multifunctioneel gebruik

Cultuur- en evenemententerrein aanleggen aan het Demerstrand

“Het Demerstrand moet het sportief 
kloppend hart van de gemeente worden.”

3
Jeroen Hendrikx

De sportwerking van de gemeente is 
aan hertekening toe. De gemeentelijke 
sportdienst moet het vliegwiel van sportief 
Diepenbeek worden. Ondersteunend en 
stimulerend voor zowel de competitieve 
als de recreatieve sporter. We willen de 
werking van deze dienst in co-creatie met 
de sportverenigingen en de individuele 
gebruikers herdenken. Bij bijzondere ini- 
tiatieven kunnen sportverenigingen voor-
taan beroep doen op projectsubsidies, 
zoals dat vandaag ook al het geval is voor 
de cultuurverenigingen. 
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“De verenigingen blijven ondersteunen en 
de vrijwilligers koesteren.”

Miet Nelissen
2

Cultuur en evenementen horen ook in de 
openlucht thuis. Daarom willen we een 
volwaardig evenemententerrein aanleggen 
aan het Demerstrand. Met de nodige 
vaste nutsvoorzieningen, zodat we grotere 
evenementen naar Diepenbeek kunnen 
halen zonder overlast voor bewoners. 
Het Marktplein willen we in zijn functie als 
kloppend hart van het sociale leven in het 
centrum bevestigen. In onze plannen voor 
een groener Marktplein doen we daarvoor de 
nodige aanpassingen. Maar in Diepenbeek 
zijn er nog bijzondere mooie stekjes die 
zich perfect lenen om mensen samen te 
brengen. De kiosk op het Strobandersplein 
is zo een pareltje. Laat ons dat potentieel 
benutten.

Een place-to-be voor jongerenHet verenigingsleven blijven koesteren en ondersteunen

Het verenigingsleven is het cement van 
onze samenleving. En dus blijven we de 
ontelbare verenigingen in de gemeente 
ondersteunen en koesteren we de 
honderden vrijwilligers die zich elke dag 
opnieuw voor onze mensen inzetten.

Kinderen die samen spelen brengen 
vaak ook hun ouders en grootouders 
samen. We willen samen buiten spelen 
graag stimuleren door de verschillende 
speeltuintjes en speeltoestellen die op 
verschillende plaatsen in de gemeente 
verspreid zijn te vernieuwen. Speeltuigen 
moeten uitdagen en bewegen stimuleren. 
Gebruiksvriendelijkheid, maar vooral veilig-
heid zijn daarbij sleutelwoorden. 

Iedereen zijn plekje. Jongeren hebben recht 
op een eigen place-to-be waar ze zichzelf 
kunnen zijn, hun creativiteit en hun energie 
volop kunnen ontwikkelen. Een eigen plek 
waar jonge mensen elkaar kunnen stimuleren 
en de begeleiding vinden die ze nodig 
hebben, daar gaan we voor. We tekenen de 
plannen samen met de jeugdgemeenteraad 
die in de toekomst onze jongeren de stem 
geeft die ze verdienen. 

“Meer culturele activiteiten voor jongeren.”

Kobe Ruysen
11
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“Patrick is één brok energie.  
En ik kan het weten, vermits wij 
regelmatig samen lopen en fietsen 
(lacht). Die energie straalt hij ook 
uit als burgemeester. Geen wonder 
dat hij de jongste jaren zoveel in 
gang zette in Diepenbeek.”

“Als burgemeester sta je op 
met Diepenbeek en ga je ermee 
slapen. De voorbije 6 jaren 
waren intens en prachtig, een 
kinderdroom die uitkwam. Ik ben 
vooral blij dat we de rust konden 
laten weerkeren en tegelijk heel 
wat mooie nieuwe projecten 
konden lanceren.”

“Of het nu als grondlegger van 
PUUR Diepenbeek, als coach van 
de nieuwe gemeenteraadsleden 
en schepenen of als kandidaat-
burgemeester is: Patrick is de 
gedroomde kopman voor ons 
team.”

“Wat ik het meest bewonder aan 
Patrick? Zijn liefde voor ons gezin, 
zijn doorzettingsvermogen en zijn 
Diepenbeekse nuchterheid, die 
zijn vader en moeder hem met de 
paplepel ingaven.”

Graag 
opnieuw uw 
burgemeester

Patrick
Hermans

1

• 50 jaar
• Gehuwd met Heidi Lenaers
• Papa van Cedric (18) en Ruben (16)
• Op de Kalenberg 12
• Burgemeester
• Deeltijds werknemer Infrax
• Hobby’s: fietsen en lopen

Jeroen Hendrikx

Miet Nelissen & Suzy Wolfs

Heidi Lenaers

trainingspartner

partijgenoten

echtgenote
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Stem op onze 25 kandidaten 
voor een PUUR Diepenbeek
op volle kracht!

Lijst 8

www.puur-diepenbeek.be

PUUR Diepenbeek

info@puur-diepenbeek.be

1 Patrick Hermans
2 Miet Nelissen
3 Jeroen Hendrikx
4 Kathleen Thoelen
5 Paula Goffinghs
6 Mariska Claesen
7 Johny Machiels
8 Ann Missotten
9 Koen Slechten
10 Gulçin Kaya
11 Kobe Ruysen
12 Silvia Profeta
13 Peter Latet

14 Suzy Wolfs
15 Freddy Timmermans
16 Suzanne Thomassen
17 Ginny Vandormael
18 Marc Vanroy
19 Sandra Bierwaerts
20 Noëlle Doomen
21 Jean Machiels
22 Johny Iven
23 André Cleeren
24 Georges Dewarier
25 Freddy Blokken
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