
de 4 V’s van de  
Verkiezingen

Inderdaad, 14 oktober is ’t zover. Dan trekken we weer eens naar 
de stembus. Ditmaal voor het kiezen van een gemeente- en een 
provincieraad. Wij, van CD&V•plus, hebben de afgelopen zes 
jaar niet stil gezeten en gaan ervan uit dat er ook voor de vol-
gende legislatuur heel wat werk op de plank ligt. In het artikel 
op pagina 4 willen we de Diepenbekenaar even laten kennis 
maken met enkele van onze accenten uit ons programma. Even 
onze boodschap in de verf zetten aan de hand van 4 V’s.
Lees over de vier V’s op pagina 4!

cdenvplus-diepenbeek.be
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iedereen inbegrepen

CD&V•plus stelt voor
Monique Put is al jaren lid van CD&V•plus. “Waarom CD&V? Wel, de 
keuze is vanzelfsprekend,” zegt Monique. “Op alle politieke niveaus 
neemt deze partij haar verantwoordelijkheid als beleidspartij en dit 
telkens in eenieders belang.” Monique is gehuwd met Guido Colemont 
en woont in de Kabergheidestraat. Beiden hebben ze vier kinderen 
en vier kleinkinderen. Ze is vooral bekend door haar grote passie: ze 
maakt eigenhandig knuffelberen. Wat begon als een hobby is in de 
loop der jaren uitgegroeid tot ‘Mogiberen’, haar eigen zaak. Zes jaar 
geleden nam ze voor de eerste keer deel aan de gemeenteraads-
verkiezingen, ook op 14 oktober zal ze er opnieuw staan!



4

De 4 V’s van de Verkiezingen

De V van ‘Verzorgen’
Wij willen er zeker zijn voor diegenen 
die ons het hardst nodig hebben. De 
vergrijzing van onze bevolking is nu 
eenmaal een feit. Vandaar dat we oog 
en oor moeten hebben voor de ver-
zuchtingen van deze doelgroep. Maar 
ook de allerkleinsten verdienen onze 
zorg. Dit onder andere in de vorm van 
een veilige woon- en schoolomgeving. 
Het CD&V•plus verzorgingsideaal zal 
zich vertalen in een beleid gericht op 
gezondheid en veiligheid.

De V van ‘Verbinden’
Mensen dichter bij mekaar brengen 
om het gemeenschapsgevoel te ver-
stevigen is ook één van de opties van 
CD&V•plus. Onze ‘landelijke gemeen-
te’ mag door de afgelopen bouwwoede 
niet vervallen tot een ‘koude’ slaap-
gemeente. Daarom dat er kansen tot 

‘ontmoeten’ dienen gecreëerd, dit zowel 
door ingrepen op de infrastructuur als 
door het bieden van gelegenheden om 
‘bij mekaar te komen’. Ook voor een 
beleid dat garant staat voor verbinding 
tekent CD&V•plus.

De V van ‘Vooruitzien’
Neen, we zijn geen ploeg van ‘doe wel 
en zie niet om’. Integendeel: kijk regel-
matig eens om en stem daar nieuwe ini-
tiatieven op af. Het verleden leert ons 
immers dat er nog werk genoeg is om 
te investeren in onder andere mobiliteit, 
verkeersveiligheid en duurzaam energie-
beleid. Een ander heet hangijzer is ons 
‘patrimoniumbeleid’. Om hier doel-
gericht te kunnen werken, moeten we 
uitgaan van en termijnvisie in plaats van 
een ‘hier-en-nu-beleid’. Eens te meer 
zal blijken dat ook hier CD&V•plus de 
blik op vooruit zal zetten.

De V van ‘Versterken’
Versterken heeft enerzijds betrekking 
op een gemeenschap, maar anderzijds 
ook op een individu. Kansen bieden is 
hier het opzet; kansen voor onderne-
mers, maar ook voor sportbeoefenaars, 
maar zeker ook voor onze verenigin-
gen. Om van ons onderwijs nog maar 
te zwijgen. Diepenbeek, naast onze 
‘stadsburen’, kan ook ‘bruisen’ van 
energie en activiteit. Maar ‘versterken’ 
houdt ook in dat we onze gemeente 
niet als een ‘eiland’ mogen beschouwen 
en een goede band dienen te onderhou-
den met zowel onze buurtgemeentes als 
beleidsmakers van de andere niveaus. 

CD&V•plus: garantie tot  
versterking
U ziet, beste lezer, dat CD&V•plus met 
een duidelijke visie (meteen de vijfde V) 
naar de Diepenbekenaar stapt. Vanuit 
deze boodschap zal ons programma 
er één zijn van ‘verantwoordelijkheid’ 
(wéér een V!), iedereen kan op ons 
rekenen!

In dit artikel willen we de Diepenbekenaar even laten kennis ma-
ken met enkele van onze accenten uit ons programma. Even onze 
boodschap in de verf zetten aan de hand van 4 V’s.

Autonoom Gemeente Bedrijf Diepenbeek

De belangrijkste reden om het AGBD 
op te richten: BTW recupereren. Ja, maar 
uitsluitend voor gebouwen die met com-
merciële bedoelingen worden uitgebaat. 
Het heeft bijgevolg weinig zin om projec-
ten met een bestemming van openbaar 

nut, zoals een gemeentewerkplaats en een 
industrieterrein laten te realiseren door een 
autonome gemeentelijke organisatie.

Een ander voordeel is het sneller kun-
nen aankopen, verkopen, aanbestedingen 

toewijzen enz. Omdat het AGBD niet de 
procedures van het gemeentebestuur moet 
volgen. Nochtans zijn die procedures er 
niet zomaar gekomen, maar om fouten en 
misbruiken te voorkomen.
Het AGBD kan ook makkelijker budget-

Het gemeentebestuur heeft de 
uitvoering van grote projecten 
overgedragen aan het Auto-
noom Gemeente Bedrijf Die-
penbeek (AGBD). Over welke 
projecten gaat het concreet? 
Onder anderen de herinrichting 
van het Demerstrand, de nieu-
we gemeentewerkplaatsen, de 
Servaassite en de herbestem-
ming van de oude gemeente-
werkplaatsen.
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ten van het ene naar het andere project 
versluizen zonder ingewikkelde procedures 
te moeten volgen.

Welke rol speelt het AGBD?
•  Het gemeentebestuur wijst een project 

toe aan het AGBD op voorstel van het 
schepencollege en zegt daarbij hoeveel 
geld ze voor het project voorziet.

•  Het AGBD mag het project “auto-
noom” uitvoeren. Het laat studies uit-
voeren, mag beslissen over de aankoop, 
mag beslissen over de werken die moeten 
uitgevoerd worden, besteedt de werken 
uit aan bedrijven naar keuze.

•  AGBD gaat terug aankloppen bij het 
gemeentebestuur voor bijkomende mid-

delen als de keuzes duurder uitvallen dan 
voorzien.

•  Het AGBD blijft eigenaar van het aange-
kochte, gebouwde of  gerenoveerde vast-
goed, stelt die ter beschikking en int in 
sommige gevallen huur van de gemeente 
voor het gebruik of  draagt het verwor-
ven goed over aan het gemeentebestuur.

Dit laatste is zeer eigenaardig. Stel je voor, 
ik geef  je geld om een huis te bouwen 
en als het af  is, wil ik erin gaan wonen. 
Dat kan, maar dan moet ik ook nog huur 
betalen. Vreemd!

De praktijk kost veel geld
Interne spelletjes. Elke politieker droomt 

ervan om een speech te mogen geven 
of  het lintje te mogen doorknippen bij 
de opening van een gebouw, kantoor of  
bedrijf. Maar als Jan, Piet en Klaas elk een 
duur project willen, zijn er centen te kort.
Een combinatie van profileringdrang 
en onvoldoende kennis van zaken heeft 
geleid tot te optimistische plannen die het 
financiële vermogen van de gemeente te 
boven gaan.

Is er nog voldoende democratische con-
trole op de aanpak van het AGBD of  is 
het de dochter-maatschappij die met de 
bankkaart van de ouders “autonoom” mag 
gaan shoppen?

Verbindingsweg tussen Ginderoverstraat  
en Wetenschapspark
Momenteel rijdt de bus van De 
Lijn die van de Universiteitslaan 
komt via de rotonde aan de 
Campuslaan de Agoralaan in, 
passeert de hoofdingang van 
het universitair centrum en rijdt 
langs het bochtige tweede deel 
van de Agoralaan voorbij de 
slagboom naar de Ginderover-
straat.

Vooral dit bochtige stuk is een probleem. 
Ook studenten en bezoekers gebruiken 
deze weg vaak te voet of  per fiets. Dit 
knelpunt zorgt regelmatig voor gevaarlijke 
verkeerssituaties. Gelukkig zijn er nog geen 
ongevallen gebeurd met ernstige gevolgen. 

Om dit te verbeteren vragen De Lijn en de 
verantwoordelijken van de campus naar een 
alternatief.

Het gemeentebestuur wil een verbindings-
weg realiseren tussen de Ginderoverstraat 
en het wetenschapspark ter hoogte van de 
Campuslaan. Op zich is dit een goede op-
lossing, alleen is het onbegrijpelijk dat men 
deze verbindingsweg aan weerszijde wil 
afsluiten met slagbomen. Enkel degenen 
die een badge hebben kunnen de slagbo-
men bedienen. 

Bij deze merkwaardige oplossing rijst dan 
ook meteen de vraag: wie krijgt van het 
gemeentebestuur een toegangsbadge? Zijn 
het enkel de studenten en het personeel van 
de campus en het wetenschapspark, is er 
enkel toegang voor de vervoersmaatschap-
pij De Lijn, geldt het ook voor de bewoners 
van Rooierheide of  is het een combinatie 
van voornoemde mogelijkheden. Het idee 
alleen al doet spontaan de wenkbrauwen 
fronsen. 

Het standpunt van  CD&V•plus is heel 
duidelijk: de aan te leggen verbindingsweg 
tussen Ginderoverstraat en de Campuslaan 
moeten opengesteld worden VOOR alle in-

woners van Diepenbeek en dit ZONDER 
slagbomen. Rooierheide heeft recht op een 
degelijke ontsluiting nadat al de Boudewijn-
laan (N702) werd heringericht ter hoogte 
van de Mizerikstraat en de Ginderoverstraat 
(BEWEL). Indien nodig moet de gemeente 
de kosten voor de aanleg van deze weg 
voor eigen rekening nemen als dit de garan-
tie betekent voor een duurzame oplossing.
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Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon
Jos Leroi
(jos.leroi@telenet.be)
www.diepenbeek.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv
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Iedereen inbegrepen, ook u!

Het nieuwe gemeentemagazijn bijna  
onder een lekkend dak

De CD&V•plus-fractie heeft het aan-
vankelijke plan ondersteund omdat de 
financiële raming: zijnde € 2.200.000 
aankoopprijs, een bedrag dat aansluit bij 
de gangbare marktwaarde, vermeerderd 
met €  450.000 voor de renovatie, een 
billijk bedrag was; goedgekeurd in de 
gemeenteraadszitting van 22 juni 2008.

Bij de uitwerking ervan zijn echter 
beoordelingsfouten gemaakt die ons 
nu een financiële kater bezorgen. Een 
project dat uiteindelijk minstens dub-

bel zoveel gaat kosten dan geraamd, is 
onaanvaardbaar.

Alhoewel de aanvankelijke raming 
gebaseerd was op adviezen van een 
studiebureau blijkt, bij nader toezien, dat 
er veel meer gerenoveerd moet worden. 
De meerkost loopt op tot €  2.550.000. 
Het voorlopige eindbedrag is geraamd 
op nagenoeg  € 5.000.000.

Welke ‘onvoorziene’ aanpassingswerken 
had een goed studiebureau wel moeten 
zien? Men had niet gezien dat het dak in 
zeer slechte staat was. Om er zeker van 
te zijn dat het dak de volgende jaren vol-
doende bescherming biedt tegen weer 
en wind moest het grondig gerenoveerd 
worden. Om de mobiliteit op het terrein 
vlot te laten verlopen, moet men vloeren 

verlagen of  niveauverschillen weghalen. 
De verwarmingsinstallatie is onaange-
past. Men heeft vooraf  onvoldoende 
bestudeerd welke uitrusting de techni-
sche diensten nodig hebben. En tenslot-
te heeft men gekozen voor een prijzig 
slotensysteem, begroot op € 42.000 op 
50 deuren om het materiaal veilig op 
te bergen en uitsluitend aan bevoegde 
personeelsleden toegang te bieden.

Een dergelijke realisatie vraagt een groot 
budget met ernstige verantwoorde-
lijkheden. Het gaat hier niet om jonge 
mensen die hun eerste huis bouwen en 
hun droom willen realiseren maar om 
beleidsverantwoordelijken die het geld 
van de inwoners weloverwogen moeten 
besteden om een functionele werkplaats 
te creëren. 

De verhuis naar het industrieter-
rein is ongetwijfeld een goed 
idee. Het nieuwe terrein grenst 
aan het containerpark zodat 
een groot functioneel geheel 
ontstaat.


