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Jos Leroi wordt de nieuwe lijst-
trekker voor CD&V•plus in 2012

De teerling is geworpen. Met grote meerderheid van 
stemmen is Jos Leroi op de bestuursvergadering aange-
duid als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2012. Wie is Jos Leroi?
Lees het hier, op pagina 4!
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Jos Leroi: de nieuwe 
lijsttrekker voor CD&V•plus

De Diepenbekenaar aan het woord

Het aanduiden van een lijsttrekker 
is voor CD&V•plus de start voor de 
opbouw van een sterke kandidaten-
lijst. De ambitie van CD&V•plus is, 
de grootste politieke fractie in de ge-
meente te blijven. Daar is inzet voor 
nodig! Maar Jos Leroi schaart zich, 
samen met de hele ploeg, volledig 
achter deze ambitie.

Wie is Jos Leroi?
Jos Leroi is een echte Diepenbeke-
naar, net 40 jaar jong. Gehuwd met 
Annick Hansen en samen hebben ze 
3 dochters: Astrid, Loranne en Ella-
Marie.   
Zijn werkterrein ligt bij Infrax waar 
hij als bediende instaat voor het net-
informatiebeheer.
Naast politiek heeft hij ook nog 

één grote 
passie als 

radiopresen-
tator. Al jaren 

verzorgt hij op 
radio VRD het 

programma ‘zon-
dagmorgen zonder 

zorgen’.
Een groentje in de poli-

tiek is Jos zeker niet. Niet 
alleen is hij voorzitter van 

de partij maar 5 jaar geleden 
stond hij reeds op de lijst van 

de gemeenteraadsverkiezingen 
én was hij in 2009 tevens kandi-

daat voor de Vlaamse parlementsver-
kiezingen.
Jos is een echte teamspeler die de 
spirit bezit om lef  en visie te combi-
neren, met waarden, luisterbereidheid 
en verantwoordelijkheid. Deze drie 
pijlers zijn nodig om met een sterke 
ploeg, zonder interne verdeeldheid, 
te kunnen werken. Een resultaat dat 
we enkel kunnen behalen met ver-
enigde krachten.  Want ‘Samen zijn 
we sterk’; ja ‘Samen is super’.
Proficiat Jos!

Anny Nonneman-Clemens
Ondervoorzitster CD&V 

Diepenbeek

Vermits het een onmogelijke 
opdracht is om iedere Diepenbe-
kenaar persoonlijk te informeren 
richten we ons tot diverse doel-

groepen om een breed maat-
schappelijk draagvlak te creëren.  
Eén van deze doelgroepen zijn 
alle Diepenbeekse buurtcomités. 

Aan de hand van een objectieve 
vragenlijst die betrekking heeft 
op de buurtwerking zijn we heel 
wat wijzer geworden. De gemeen-
te zorgt vandaag de dag voor eni-
ge ondersteuning bij het organise-
ren van buurtactiviteiten: opstart 
buurtraad, uitleendienst,… . 
Uit de bevraging is echter geble-
ken dat het nog beter kan!

De teerling is geworpen. Met grote meerderheid van 
stemmen is Jos Leroi op de bestuursvergadering aange-
duid als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2012. Zeker geen sinecure om burgemeester Etienne 
Steegmans op te volgen. Een icoon die legendarisch veel 
stemmen behaalde. Zijn kennis en ervaring zullen voor 
Jos een steun zijn.

CD&V•plus gaat in dialoog met de Diepenbekenaar. Met 
dit initiatief willen we inspelen op de toekomst en luisteren 
naar wat leeft in onze gemeente. Dit kan enkel door ons in-
houdelijk te versterken en te verruimen, te achterhalen wat 
de behoeften en verwachtingen zijn bij ieder van u. 
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Diepenbeek wordt voor schut gezet

Op verzoek van SP.A werd de 
“hulp” van de gouverneur inge-
roepen. 
Alle besluiten, onderhandelingen 
en gesprekken werden abrupt 
afgebroken.
De gemeenteraad is het hoogst 
lokale beleidsorgaan. Dus stelt 
zich de vraag: 
Welke betekenis heeft een ge-
meenteraadsbesluit nog? 
Op deze manier worden de de-
mocratisch verkozen gemeente-
raadsleden voor schut gezet. 

Wie bestuurt er eigenlijk 
de gemeente Diepen-
beek? 
Het verloop naar een oplossing 
zetten we even op een rijtje. 

April 2010: Het voltallige college 
legt een verbod op het organi-
seren van  studentenfuiven in 
tenten na aanslepende klachten 
van buurtbewoners.
December 2010: CD&V•plus 
vraagt dit besluit vast te leggen 
bij gemeenteraadsbesluit als waar-
schuwend signaal naar de studen-
ten en de campus Diepenbeek. 
Zowel de studenten als de onder-
wijsinstellingen geven immers toe 
dat ze de problematiek de laatste 
jaren verkeerd hebben ingeschat.
Februari 2011: Studentenbetoging 
tegen het fuivenverbod.
CD&V•plus werkt een aanvaard-
baar voorstel uit. Op alle noden 
en vragen van de studentenver-
enigingen wordt een kwaliteitsvol 

alternatief  geboden.
Maart 2011: De gemeenteraad 
keurt dit voorstel goed.
Ondertussen volgen er op vraag 
van de beheerders van de uni-
versiteit verdere gesprekken om 
alsnog het gemeenteraadsbesluit 
te verfijnen.
Dit is de laatste stap tot een finaal 
akkoord tussen CD&V•plus en 
de universiteit. Een duurzame en 
constructieve oplossing is zeer 
dichtbij. 
April 2011: Op verzoek van SP.A 
schorst gouverneur Herman 
Reynders de gemeenteraadsbeslui-
ten van december 2010 en maart 
2011. Zonder enige inspraak van 
de gemeenteraad wordt een een-
zijdig besluit genomen. 
CD&V•plus betreurt dat de 
gemeente Diepenbeek niet kiest 
voor een oplossing door middel 
van dialoog, maar zich verschuilt 
achter één vingerknip!

De zoektocht naar een oplossing omtrent de studen-
tenfuiven in tenten heeft een eigenaardig slot gekend. 
Net op de valreep bij de start van de presesverkiezingen 
heeft gouverneur Herman Reynders alle voorafgaande 
gemeenteraadsbesluiten hieromtrent opgeschort. 

Het meest opmerkelijke gegeven  
uit de enquête is dat de buurtver-
enigingen gelijktijdig tijdens de 
zomervakantie hun activiteiten or-
ganiseren en dat er dan een acuut 
tekort is aan uitleenmateriaal. De 
grootste vraag gaat naar stoelen, 
tafels en tenten. Ruim 80 procent 
van de bevraagde verenigingen 
vindt dat indien het uitleenma-
teriaal reeds is uitgeleend op het 
ogenblik dat een ander buurtco-
mité het nodig heeft de uitleen-
cheque van 250 euro ook mag 
gebruikt worden om elders mate-
rialen aan te wenden. CD&V•plus 
volgt hierin de verenigingen en 
heeft deze vraag voorgelegd op de 
gemeenteraad van 4 april. 
Het gemeentebestuur is hier ech-
ter niet op in gegaan. Vele vereni-
gingen blijven zo met lege handen 
achter.

Alle resultaten van de buurten-
quête kan je vinden op www.
cdenvplus-diepenbeek.be
Als oppositiepartij zetten we dit 
initiatief  ook in de toekomst ver-

der om zo het beleid constructief  
bij te sturen waar het kan. Mo-
gelijk komt ook u weldra aan het 
woord.
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Veilige fietspaden voor Rooierheide

Het initiatief  kwam er nadat de 
Boudewijnlaan N702 ter hoogte 
van de Bewel werd heringericht. 
Door deze wijziging is het voor 
het gemotoriseerd verkeer on-
mogelijk vanuit de Ginderover-
straat richting Hasselt te rijden. 
Het verkeer richting Hasselt 
zal via het Patersplein, Rooier-
heidestraat, Noordenstraat en 
uiteindelijk de Havenlaan de 
aansluiting moeten maken met 
de N702. 
Dit betekent een stijging van 
de verkeersdrukte op de lokale 
wegen en dit in de buurt van de 
school, kinderopvang, de service-
flats en het ontmoetingscentrum 
in de parochie Rooierheide. Het 
kan niet zijn dat door het nemen 
van beschermende maatregelen 

voor de zwakke weggebruiker op 
de N702, de veiligheid van die-
zelfde zwakke weggebruiker in 
het gedrang komt op de gemeen-
telijke wegen. Op aandringen van 
CD&V•plus werd er in de ge-
meenteraad van april jl. de goed-
keuring gegeven om de verkeers-
situatie her in te richten voor de 
zwakke weggebruiker. Het stemt 
CD&V•plus en de inwoners van 
Rooierheide bijzonder tevreden 

dat de nodige fietspaden langs de 
Rooierheidestraat en Noorden-
straat er weldra zullen komen.
Met dit initiatief  beoogt men een 
veilige en duurzame oplossing.
Het geeft de fietser en voetgan-
ger de mogelijkheid om los van 
het gemotoriseerd verkeer, veilig 
en wel zich van en naar zijn be-
stemming te geven. 

Op voorstel van CD&V•plus 
werd er op de gemeente-
raad van  november 2010 
een verkeersonderzoek ge-
vraagd voor de buurt rond 
de basisschool Rooierheide 
en de schoolroutes hier 
naartoe. 
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