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Beste Diestenaar

De zomervakantie zit er op. Hopelijk was er ook voor jou en je
naasten een periode van rust en ontspanning. De zon was alvast
van de partij en zorgde voor heel wat mooie dagen. 

We kenden zelfs enkele dagen van extreme hitte waarbij
afkoeling en verfrissing welkom waren. Helaas was het niet voor
iedereen mogelijk om tijdens de heetste dagen een frisse duik
in het openluchtbad van de Halve Maan te nemen. 

Vooruit Diest en de provinciale Vooruit fractie hebben zich hier
stevig tegen verzet. Ook heel wat Diestenaren uitten hun
onbegrip en hun ontevreden, zelfs boze, reacties. Maar het
provinciebestuur met de bevoegde gedeputeerde (Open Vld)
wilde van geen toegeving weten. Dit is onbegrijpelijk en getuigt
mijn inziens van weinig flexibiliteit en inlevingsvermogen.
 
Gelukkig waren er heel wat leuke evenementen voor jong en
oud, georganiseerd door de stadsdiensten én door sportieve,
culturele en creatieve Diestse verenigingen. Heel wat
vrijwilligers staken de handen uit de mouwen om de Diestenaar
te plezieren. Zij verdienen zeker onze waardering en een
welgemeende proficiat! 

Wat zouden we toch zonder deze enthousiaste mensen zijn?
Knap gedaan!

Zelf heb ik tijdens de zomervakantie heel wat interessante
gesprekken gehad met Diestenaren, die ondertussen weten dat
ze op mijn luisterend oor kunnen rekenen. Boeiende ideeën en
creatieve oplossingen, maar ook verontwaardiging over
beslissingen van het stadsbestuur. Ik hoorde ze allemaal. Deze
beschouwingen en meningen gaan we binnen Vooruit Diest
kritisch bekijken om standpunten in te nemen en voor te
leggen tijdens de komende gemeenteraden. 

Dit is wat we oprecht luisteren en kans op inspraak noemen. Dit
is waarvoor we tot gemeenteraadslid werden verkozen. Dit is de
stem van de Diestenaar vertegenwoordigen. Zoals het hoort.

Aarzel zeker niet om ons ook te contacteren als jij jouw visie op
een thema wil vertellen, als je originele ideeën hebt of als je een
vertrouwelijk gesprek wil met een Vooruit-raadslid. 

We staan voor je klaar!

Hartelijke groeten,

Carina Jankowski
voorzitter Vooruit Diest

Voorwoord



‘Er waren overlegmomenten met
de betrokken verenigingen
waarin adviezen en wensen
werden aanhoord en waar heel
wat werd beloofd.  Daarnaast
ontbraken er gesprekken met
sportverenigingen die ook op
zoek moeten naar een nieuwe
locatie doordat hun huidige
accommodatie zal verdwijnen,’
vertelt Celik. 

‘Maar van al die deskundige
input die de talrijke vrijwilligers
gaven, blijft er weinig over. Zo
wordt er bijvoorbeeld op de hele
site slechts 1 horecagelegenheid
voorzien. 

Dat betekent dat de sportclubs
deze eigen, zo belangrijke,
inkomsten verloren zien gaan.
Voor de Diestse atletiekclub
Roba is er trouwens geen 400m
piste meer voorzien! 

Dit is een slag in het gezicht voor
de club met ruim 260 leden, die
na 75 jaar hun voortbestaan
ernstig in twijfel trekt. Voor
andere sportclubs werd er
helemaal geen toekomstplan op
de Warande voorgesteld’, zegt
Celik.

SPORTERS VERDIENEN OPRECHTE INSPRAAK, RESPECT
EN TRANSPARANTIE!

Dat sporten goed voor ons is,
weten we allemaal. Het draagt bij
tot onze gezondheid, het zorgt
voor ontspanning en is het ideale
moment van ontmoeting. 

Sportinfrastructuur is en blijft voor
Vooruit Diest een aandachtspunt. 
Tijdens de vorige legislatuur werd
trouwens reeds gestart met de
opmaak van een
sportbehoefteplan om de noden
en wensen van de sporters in
kaart te brengen en dit in overleg
verder uit te werken. 
Het huidige stadsbestuur slaat
echter een andere weg in…

Sinds de aankondiging van de
herinrichting van het sportpark
Warande, die met veel toeters en
bellen werd aangekondigd, staat
de sportwereld in Diest nu op zijn
kop. Sportverenigingen die
hoopten op oprechte inspraak en
op hun beloofde voorzieningen in
de ontwikkelingsplannen, zijn
ontgoocheld.

‘Voor Vooruit Diest en voor de
sporters zorgde deze eigenwijze
aanpak voor zware teleurstelling,
onzekerheden en slapeloze
nachten. De petities en de open
brieven gericht aan het bestuur
zijn hier bewijzen van. Is dit wat
het stadsbestuur bedoelt met die
beloofde inspraak en
transparantie?’ vraagt Murat
Celik zich af.

‘Tijdens meerdere
gemeenteraden hebben we ons
verzet tegen deze onlogische
aanpak en het voorgestelde plan
van het stadsbestuur.  

We vroegen al meerdere malen
om de plannen even ‘on hold’ te
zetten en het huiswerk opnieuw
te maken. Ondertussen
gebeurde dit gelukkig onder
druk van de Diestenaar en wordt
de invulling van het plan
gewijzigd. 

De vernieuwde projectdefinitie
wordt volgens de bevoegde
schepen voorgelegd op de
gemeenteraad van 26
september. Fingers crossed!’
aldus Murat. 

'Waarom heeft de schepen van sport geen oren naar de bezorgdheden
en noden van de Diestse sporter?'



Daarom vroeg onze Vooruit fractie in juli aan het
stadsbestuur om in overleg te gaan met de
provinciale Vld- en CD&V-collega’s, met de
bedoeling deze maatregelen uit corona-tijd aan
te passen. 

‘Niet om de Vlarem 2-wetgeving die het
zwemmen in open water reglementeert te
negeren, maar wel om het logge
reservatiesysteem aan te passen naar een
modern in/out-telsysteem zoals bv. in pretparken
en evenementen wordt toegepast. Want zo zou
het aantal dagelijkse tickets verhoogd kunnen
worden.

Ook door de uitbreiding van de openingsuren
zouden meer bezoekers de kans hebben om af te
koelen in het zwemwater: ’s morgens vroeger
openen en ’s avonds later sluiten. 
Maar het Diestse stadsbestuur en de provinciale
collega’s konden niet tot een oplossing komen
voor de Diestenaar. Dit is toch onbegrijpelijk! Het
bleef maar erg stil in het Diestse stadhuis’, zegt
Jankowski. ‘

'We merken allemaal dat het dagelijks leven
duurder wordt. Een reis naar een zonnige
vakantiebestemming is nu al voor heel wat
mensen niet betaalbaar. 

‘Met afwachten en hopen op actie van ons eigen stadsbestuur was 
de geplande sluiting van ons openluchtbad een feit!’

Verkoeling zoeken tijdens de extreme hitte?
Dat konden we in Diest altijd simpel én
spontaan in het frisse water van de Halve
Maan. ‘Op snikhete dagen, zoals we deze
zomer ook weer kenden, konden in het
verleden duizenden bezoekers afkoelen in
het zwemwater. 

Maar de coronacrisis drong een
reservatiesysteem en de beperking van het
aantal bezoekers op, om het zwemmen in
het openluchtbad veilig te laten verlopen. 

Op dat moment een goede maatregel
waardoor verfrissing toch nog beperkt
mogelijk was’, vertelt Carina Jankowski,
voorzitter van Vooruit Diest.

‘Maar na het wegvallen van de meeste
beperkingen en maatregelen door de
pandemie, zitten we in het Diestse
provinciedomein Halve Maan nog steeds met
dit ouderwets reservatiesysteem en een
beperking van maximum 1.600 bezoekers
per dag. 

Ook deze zomer waarin we meerdere
snikhete dagen met temperaturen boven de
30 graden kenden.’

VOORUIT DIEST 
PLEITTE VOOR VERSOEPELING 
TOEGANG HALVE MAAN 
TIJDENS SNIKHETE DAGEN.



 ‘ALS INWONER IN DE STEEK
GELATEN DOOR JE
STADSBESTUUR’

 

Als je dan als inwoner ook nog
niet kan rekenen op een
stevige actie en inspanning
van je stadsbestuur om de
toegang  tot het openluchtbad
van de Halve Maan aan te
passen bij de politieke
collega’s, dan begrijp ik dat je
je als inwoner in de steek
gelaten voelt.'

Tijdens de gemeenteraad van
mei stelde Vooruit Diest ook
voor om een werkgroep ‘Halve
Maan’ op te richten. 

Het blijkt immers een
noodzaak om vanuit de
oppositie een vinger aan de
pols te houden. Maar tot nu toe
kwam er nog geen enkele actie
vanuit het stadsbestuur op dit
voorstel.

'In een schrijven dat het
stadsbestuur van het
provinciebestuur ontving lezen
we dat ze onze bezorgdheden
i.v.m. de toekomstplannen van
ons openluchtbad van de
Halve Maan goed hebben
ontvangen en dat er studies
zullen gebeuren rond renovatie
van de huidige installaties,
vernieuwbouw, zwemvijvers en
speelwater. Maar ook dat de
lokale besturen hierbij zullen
betrokken worden.

We mogen dus hopen op
inspraak van en transparantie
naar Diest. Hier zou ons voorstel
van een werkgroep ‘Halve Maan’
dus perfect zijn doel bewijzen’,
zegt Carina Jankowski.

'We hebben met Vooruit Diest al
bewezen dat we druk kunnen
uitoefenen op het
provinciebestuur na onze 2
moties(*) over de Halve Maan. 

Onze 2de motie mondde zelfs 
uit in een gezamenlijke motie
over de partijgrenzen heen,  met
dank aan de samenwerking van
onze provinciale raadsleden
Marc Florquin, Louis Tobback
(die stevig van leer trok tegen de
sluiting van de provinciale
openluchtbaden!) en Bertrand
Demiddeleer. 

Niet iedereen kent de hele
achtergrond, maar het is door
onze snelle reactie en onze
Vooruit-motie dat we de
geplande sluiting van ons
openluchtbad hebben
voorkomen.

Ook het protest van de Diestenaar,
de Facebookgroep ‘Zwembad
Halve Maan moet blijven’ en de
Ochtendzwemmers, hadden ze bij
het provinciebestuur (Open Vld,
CD&V en N-VA) niet verwacht. 

Met afwachten en hopen op actie
vanuit ons eigen stadsbestuur
waren we er dus niet gekomen!’
zegt Carina.

‘Maar het werk begint nu pas echt.
Nu is het aan ons, vanuit Diest, om
zeer kritisch, zeer nauw en
gefocust de plannen van de
provincie te gaan opvolgen én
mee vorm te geven. We moeten
vooral met de juiste, oprechte
intentie rond de tafel gaan zitten
met het provinciebestuur, om de
toekomst van ons openluchtbad
veilig te stellen. Want dat zijn wij,
als verkozen politici, aan onze
kiezers verschuldigd.
Voor de nabije toekomst én voor
die van onze kinderen. 

De voorspelling van hete droge
zomers voor de komende jaren,
maken de nood aan open
zwemwater trouwens erg
noodzakelijk’, sluit Jankowski af. 

(*) Een motie is een voorstel of een verzoek gericht aan een andere instelling dan de gemeenteraad; in dit geval aan het provinciebestuur.
Je kan onze motie raadplegen op onze website www.samenvoordiest.be 

 



die het nut van de
leidingstraat in vraag stellen
en pleiten voor behoud van
natuur, landschap en
leefomgeving
die pleiten om specifieke
gebieden met grote
natuurwaarde te ontzien
door eigenaars van
gebouwen om hun
eigendom te ontzien

Hoe zit het met het dossier na
de bezwaren van de
betrokken inwoners? 
Welke richting gaat het
oorspronkelijke plan nu uit? 
Welke grondstoffen zullen er
door de pijpleidingen
vervoerd worden?

De 4.000 inspraakreacties zijn
onder te verdelen in 3 soorten:

Tijdens de commissie voor
Leefmilieu werden vanuit de
Vlaamse Vooruit-fractie vragen
gesteld over de stand van zaken. 

Daarop kwam vanuit de
bevoegde minister Z. Demir (N-
VA) het antwoord dat het
planteam een grondige
aanpassing van de tracés
voorstelt en  een aanpassing van
de eerdere doelen.

HET PLAN VAN DE LEIDINGSTRAAT WORDT
AANGEPAST.

Herinneren jullie je nog het plan
van de Vlaamse Overheid om
een ondergrondse leidingstraat
aan te leggen tussen Antwerpen
en het Ruhrgebied? In 1 van de 3
geselecteerde trajecten werden
ook Schaffen en Deurne
geïmpacteerd. 

In heel Vlaanderen, ook in
Schaffen, werden actiegroepen
opgericht tegen deze geplande
pijpleidingen. Bovengronds
omvat deze leidingstraat een
reservatiestrook van 45m waar
geen gebouwen of
diepgewortelde beplanting mag
bestaan en waarvoor woningen
en natuurgebieden moeten
sneuvelen. 

In totaal waren er meer dan
4.000 inspraakreacties. Vooruit
Diest hielp de betrokken
Diestenaren om een
bezwaarschrift op te maken en te
verzenden naar de Vlaamse
Overheid'

Zo zou er in een nieuw tracé zo
weinig mogelijk impact mogen
zijn voor gebouwen en
natuurgebieden en wordt er
gepland om met gestuurde
boringen te werken. Het is nog
niet duidelijk welke
aanpassingen er precies zullen
gebeuren of welk tracé het zal
worden. Daarnaast wordt er
vooral gekeken naar het
vervoeren van CO2 en waterstof
(H2); stoffen waar de industrie
het meeste nood aan heeft…

Verder volgt op basis van dit
vernieuwde plan een uitgebreide
communicatie en - niet
onbelangrijk - een nieuwe
inspraakronde voor de betrokken
inwoners en gemeente- en
stadsbesturen.

Onze Vlaamse Vooruit-fractie is
voorzichtig tevreden. De minister
heeft geluisterd naar de
argumenten en bezorgdheden 
 van Vooruit én naar de inwoners. 

Uiteindelijk moet het een project  
worden dat realistisch en 
 haalbaar is, zo weinig mogelijk
impact heeft op mens en natuur
en enkel voorziet in de échte
noden van de industrie. 

Meer nieuws communiceren we

ook via onze Facebookpagina

Vooruit Diest.



WEEK VAN HET HART

… meerderjarigen vanaf september een uitnodiging mogen verwachten

voor een tweede boostervaccinatie tegen COVID-19? Het

vaccinatiecentrum in Webbekom opent dan weer de deuren. 

Meer info op www.laatjevaccineren.be

… menig Diestenaar de zomerkermis toch liever in ons gezellige

stadscentrum ziet en de extra locatie aan CC Den Amer niet echt op

prijs stelde? Op deze laatste locatie zijn de kermisuitbaters trouwens

vervroegd vertrokken. 

RAADSLEDEN VOORUIT

VERKIEZINGEN 2024 

KERMIS

Vooruit Diest wenst alle kinderen en

jongeren een fijne start van het nieuwe

schooljaar. Hopelijk wordt het een

leerrijke tijd, gevuld met vriendschap en

verdraagzaamheid. Toch vormt pesten

helaas nog steeds een probleem in

sommige scholen. Merle Fets,

bestuurslid Vooruit Diest, was vroeger

zelf het slachtoffer van pesterijen. 

‘Het is zeer belangrijk voor kinderen en

jongeren om te weten dat ze kunnen

rekenen op begrip, een luisterend oor én

iemand die het voor hen opneemt. 

Want pesten moet stoppen. En daar

moeten we allemaal samen aan werken,’

aldus Merle Fets.

… het de ‘Week van het Hart’ is tijdens de laatste week van

september? Het vorige stadsbestuur met Vooruit (toen nog sp.a)

heeft ervoor gezorgd dat er in elke deelgemeente een

automatische defibrillator beschikbaar is. Zo werd Diest in 2018

een hartveilige stad.(www.liguecardioliga.be/week-van-het-hart) 

COVID-19

Suzy Deferme 

Molenbergstraat 53 3290

jan.fets@telenet 

Bestuurder Cultuurcentrum

Murat Celik

Eduard Robeynslaan 109/A

3290 Diest

murat.celik@diest.be

Willy Goos

Vroentestraat 42 3290 Diest

Willy.goos@diest.be

Jos Uyttebroek

Fabiolalaan 21 3290 Diest

jos.uyttebroek@diest.be

Carina Jankowski

Meilrijk 57 3290 Diest

carina.jankowski@diest.be

Kim Zeelmaekers

Montgomerystraat 7 3290 Diest

kim.zeelmaekers@diest.be 

Carine Van Camp

Refugiestraat 23a 3290 Diest

Carine.vancamp@diest.be

Annick Mergaerts

Smodderpotstraat 9 3290 Diest

Serdanick@telenet.be 

Diest-Uitbreiding 

Tanja Jacobs

Schaffensetraat 29 3290 Diest

tanja.jacobs@skynet.be. 

Bestuurder Cultuurcentrum

EEN GELUKKIG SCHOOLJAAR, VOOR ELK KIND.

… je in 2024 niet meer verplicht bent om te gaan stemmen voor de

gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen? Toch moedigen we je

sterk aan om dit recht op te nemen en te gaan kiezen voor jouw

vertegenwoordiger(s) waar je het meeste vertrouwen in hebt.

Marc Florquin

E. Vanderveldestr. 80 3290 Diest

marc.florquin@telenet.be. 

Raadslid Vlaams-Brabant

WIST JE DAT ....



Maar de enthousiaste groep vrijwilligers staat niet
te springen voor deze nieuwe locatie. Ze zijn nog
eerder bereid om, daar waar mogelijk, zelf de
handen uit de mouwen te steken om hun
ontmoetingsruimte op te knappen. 

Vanuit Vooruit Diest vragen we dat het
stadsbestuur eerlijk en duidelijk communiceert
en opnieuw in overleg gaat met de vrijwilligers,’
zegt gemeenteraadslid Jos Uyttebroek. 

TOEKOMST ONTMOETINGSCENTRUM DE SCHUUR IN WEBBEKOM
ONDUIDELIJK…

Na renovatie van de
ontmoetingscentra in
Molenstede en Kaggevinne,
hoopte ook de werkgroep van OC
De Schuur (Webbekom) op
positief nieuws. 

Helaas moesten ze via de pers
vernemen dat het
renovatieproject werd afgevoerd.
 
‘Het stadsbestuur bekijkt nu
verschillende pistes, waaronder
de kerk, om het Webbekoms OC
te herlokaliseren. 


