Persbericht
Diest Durft: meerjarenplan 2020-2025
DIEST – Ons bestuur (coalitie Open Diest en DDS) werkte de voorbije maanden aan
een nieuw meerjarenplan. Dat deden ze niet alleen, maar samen met de
Diestenaren. Deze input en de resultaten van de omgevingsanalyse vormen nu de
basis van het nieuwe meerjarenplan. We communiceren open als bestuur en stellen
daarom de belangrijkste punten van dit plan nu al graag voor.
Hoe komt zo’n meerjarenplan tot stand?
Op 14 oktober 2018 koos Diest voor een nieuw bestuur.
Open Diest en DDS vormden samen een coalitie en startten in januari dit jaar vol
ambitie als schepencollege. Het plan: Diest nóg beter maken! Niet alleen, maar
samen. Daarom mochten alle inwoners mee het beleid maken. Tijdens een
grootschalig participatietraject “Diest 2030” kon iedereen suggesties doen over wat
al goed gaat en wat nog beter kan in Diest. Meningen werden gevraagd via
briefkaarten, straatinterviews en ingerichte participatiemomenten. In juni hielden we
op 4 locaties in de stad een toekomstdag. Eén vraag stond centraal: Hoe zien we de
toekomst van onze stad? Het resultaat van al deze input vertaalt zich nu in het
meerjarenplan.
Onze middelen investeren in belangrijke projecten voor onze inwoners,
zonder belastingen te verhogen of tekorten op te bouwen.
“We mogen nooit vergeten dat de inkomsten van de stad van onze inwoners komen.
De middelen moet dus zuinig en goed besteed worden. Wij geven geld enkel uit aan
de projecten die belangrijk zijn voor inwoners, zonder tekorten op te bouwen of
belastingen te verhogen. Dat is ons gezond financieel beleid in Diest.” - Maurits
Vande Reyde, schepen financiën

Diest zet de komende jaren in op een aantal belangrijke projecten en blijft verder
investeren. Tegelijkertijd beheert Diest haar financiën als een goede huisvader. Het
gaat immers over jouw belastinggeld. De uitgaven en inkomsten zijn dan ook in
evenwicht.
Zoals verder in deze tekst toegelicht, doen we aanzienlijke investeringen in onder
meer sport, rioleringen, wegen, fietspaden, onze dorpskernen en de Citadel. Dit
doen we zonder een verhoging van de belastingen. De gemeentelijke
belastingtarieven, zoals de aanvullende personenbelasting, opcentiemen onroerende
voorheffing en de belasting op huisvuil verhogen niet. Dit terwijl de federale takshift
wel voor een verhoging van het nettoloon zorgt. Voor dit extra netto-effect doet ook
ons lokaal bestuur een inspanning, zodat inwoners meer overhouden. Tenslotte
sparen we als stad ook om te anticiperen op toekomstige pensioenlasten. Door het
Vlaams regeerakkoord ontvangt onze gemeente extra middelen, die we inzetten voor
investeringen zonder belastingen te verhogen.
Dankzij dit goed financieel beleid kan Diest haar doelstellingen bereiken met een
financieel evenwicht tot en met 2025.
Het meerjarenplan
Het plan omvat 12 beleidsdoelstellingen. Deze doelstellingen vertalen zich naar 38
verschillende actieplannen en we gaan prioritair aan de slag met 10 van deze
actieplannen. Deze 10 stellen we al graag aan je voor.
Diest als vlot en duurzaam mobiliteitsknooppunt voor alle weggebruikers
“Een veilige mobiliteit, waarbij ingezet wordt op fietsen, maar ook de auto welkom
blijft door te investeren in parkeermogelijkheden.” – Christophe De Graef,
burgemeester, bevoegd voor Mobiliteit en Veiligheid
Diest maakt werk van het onderhoud van trage wegen. De voetpaden in de
binnenstad worden stelselmatig vernieuwd. Het stadscentrum wordt ingericht als één
verkeersveilige zone, waarbij fietsers voorrang krijgen en auto’s welkom blijven.
Oplaadpunten voor elektrische fietsen worden voorzien, meer fietsboxen worden
bijgeplaatst. De fietssnelweg naar Diest wordt gerealiseerd.
Een verkeersveilige binnenstad, waarbij een aansturing van het mobiliteitsplan
verder ontwikkeld wordt en parkeermogelijkheden uitgebreid en anders ingevuld
worden om een vlottere doorstroming te bekomen.
Mee aangestuurd door de uitbreiding van een cameranetwerk.
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Het parkeergebeuren wordt tevens verder gedigitaliseerd.
Meer veilige schoolomgevingen, waarbij 3 schoolsites per jaar worden aangepakt op
basis van een Octopusplan. Kinderen moeten niet alleen op een veilige manier naar
school kunnen rijden. Ook toekomen.
Busverbindingen optimaal afstemmen op onze bedrijven/werknemers, schoolgaande
jeugd, bezoekers en inwoners van onze stad.
Wat met onze Citadel?
“We zorgen voor een nieuwe bestemming van onze Citadel. Daarom investeren we
eerst in de toegankelijkheid tussen het stadscentrum en de Citadel. We starten met
de restauratie van de historische courtines. Samen met privé-partners zorgen we
voor de verdere invulling van deze site. “ – Christophe De Graef, burgemeester en
Bart Stals, schepen Stadsontwikkeling
De laatste jaren is de Citadel uitgegroeid tot een levendige broeiplaats van
allerhande activiteiten. Sportclubs, culturele verenigingen, onderwijsinstellingen en
jeugdwerking vonden er hun nieuwe thuis. Dat is fantastisch, maar de site heeft nog
meer potentieel. In de eerste plaats zorgen we voor een goede ontsluiting met de
rest van het centrum. We investeren in de toegankelijkheid door het bouwen van
een nieuwe trap en een lift, die ook als toeristische trekpleister moet dienen. We
maken de beschermde gedeeltes van de Citadel technisch in orde. Tenslotte willen
we de definitieve herbestemming van de Citadel verder voorbereiden en de
mogelijkheden om met private financiering een aantrekkelijke site te ontwikkelen
grondig verkennen.
Diest wordt nog meer dé ondernemende plek van het Hageland
“Ondernemers zijn de motor van de vooruitgang van onze stad. Zij scheppen niet
enkel werkplaatsen, maar zorgen ook voor het leven in de stad en onze dorpen, de
sponsoring van de lokale jeugdbeweging en het aantrekken van nieuwe inwoners.
Diest wordt de komende jaren nog meer dé ondernemende plek van het Hageland.”
- Maurits Vande Reyde, schepen Lokale economie
Diest heeft enorm veel ondernemers. Van lokale winkels, kleine zelfstandigen,
familiezaken, KMO’s tot grote multinationals. Daar zijn we terecht trots op. We gaan
de komende jaren stevig inzetten om ons economisch weefsel toekomstgericht te
versterken. Onze lokale ondernemers ondersteunen we volop. We verfraaien het
kernwinkelgebied, zetten extra in op promotie van onze stad als trekpleister van
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onder meer shopping en horeca en ondersteunen ondernemers in de digitale
transformatie.
We ondersteunen bestaande ondernemingen en voeren een actief promotiebeleid om
nieuwe ondernemers naar Diest te halen, zodat het aantal arbeidsplaatsen vergroot
en onze inwoners en mensen uit de regio dichter bij huis kunnen werken. Bestaande
en nieuwe ondernemingen helpen we om makkelijk de geschikte ruimte te vinden
voor hun vestiging.
Met het aanpakken van de distributie van leveringen willen we onderzoeken hoe we
het centrum minder kunnen belasten en tegelijkertijd elke ondernemer versterken
om zijn goederen makkelijk bij de eindklant krijgen. Tot slot herwaarderen we de
woensdagmarkt als dé markt van het Hageland.
Diest koestert en versterkt haar dorpskernen
“De dorpskernen zijn de plaatsen waar onze inwoners thuis komen, met buren en
vrienden praten en waar ze deel uitmaken van een of meerdere verenigingen. We
zullen onze inwoners kansen en verantwoordelijkheid bieden om die warme
gemeenschappen te versterken en verder te ontwikkelen.” – Monique De Dobbeleer,
schepen Dorpsontwikkeling
Onze dorpskernen zijn plaatsen waar we wonen en waar we ons ontspannen. Het
zijn ook plaatsen van bruisende activiteit en ontmoeting. We investeren in onze
dorpskernen om hen veerkrachtig te maken en doen dat in dialoog met de inwoners.
We betrekken de inwoners van de dorpskernen bij de opmaak van het
dorpenbeleidsplan. Onze ontmoetingscentra blijven centrale plaatsen van
ontmoeting. Ze zijn de ankerplaatsen van ons zeer actieve verenigingsleven in de
deelgemeenten en er wordt blijvend in hen geïnvesteerd.
Onze kerken vervullen nog steeds een belangrijke functie in onze lokale
gemeenschap. Samen met de kerkfabrieken, het bisdom en de inwoners zelf gaan
we op zoek naar welke functies de kerkgebouwen kunnen krijgen om onze kernen te
versterken. We richten een publiek inspiratiemoment in en voeren
herbestemmingsstudies uit.
Sporters beleven meer in Diest
“We investeren fors in nieuwe sportinfrastructuur. Hierbij is het van belang dat we
de clubs, verenigingen en de recreatieve sporter betrekken om de prioriteiten te
bepalen. Het introduceren van slimme technologieën moet onze zaalverhuur
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efficiënter maken om een optimaler gebruik te kunnen nastreven. Samen met
private partners, scholen en onze buurtgemeente bekijken we of er samenwerkingen
mogelijk zijn die vandaag nog niet bestaan.” - Rick Brans, schepen Sport
Diest zit vol met ambitieuze en succesvolle sportclubs. Zij verdienen een aangepaste
en moderne infrastructuur. Hierbij streven we naar een maximaal evenwicht tussen
de noden van de sportclubs en die van de recreatieve sportbeoefenaar. Gedeeld
gebruik van de ruimte staat hierbij centraal. Het bestuur kiest resoluut voor een
volledig nieuw zwembad waarbij het hele sportpark de Warande een aangepaste
invulling krijgt. Hier komt ook een nieuw modern skatepark dat in samenspraak met
de lokale skategemeenschap wordt ingericht en volgens de hedendaagse
kwaliteitsnormen. Daarnaast voorzien we een fors budget om te investeren in de
overige sportinfrastructuur en introduceren we slimme technologie.
Citymarketing: de vele troeven van Diest volop uitspelen om nieuwe
bewoners, bezoekers en bedrijven aan te trekken
“Diest is in, al weet nog niet iedereen dat. We gaan een doordacht promotiebeleid
voeren om onze vele troeven op vlak van bijvoorbeeld ondernemen, toerisme, zorgen scholenstad nog beter bekend te maken tot diep in Vlaanderen.” – Maurits Vande
Reyde, schepen Citymarketing
Er komt een éénduidig en doordacht citymarketingbeleid, dat gericht is op het
aantrekken en bereiken van inwoners, bezoekers en bedrijven. We dragen daarbij
consequent de bekendheid van Diest uit en creëren het gewenste imago om de juiste
doelgroepen aan te trekken.
Voor de vele evenementen in onze stad voeren we een ééngemaakt
evenementenloket in, waardoor organisatoren makkelijk de juiste weg vinden. We
evalueren de jaarlijks terugkerende evenementen op hun meerwaarde om het
gewenste beeld van Diest en haar gemeenten in de verf te zetten en zoeken naar
nieuwe wegen om zowel nieuwe als huidige bezoekers, bedrijven en bewoners te
enthousiasmeren aan te trekken en in te zetten als ambassadeurs van onze stad.
Diest als hét toeristisch centrum van de regio
“Als toeristisch centrum willen we iedere fiere Diestenaar ambassadeur van zijn stad
maken.” – Geert Cluckers, schepen Toerisme
De vele troeven van Diest willen we in kaart brengen via een toeristisch beleidsplan
op maat. Zo zullen we Diest in haar eigenheid, met al haar troeven maximaal
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toeristisch kunnen uitspelen. Diest toeristisch in the picture zetten, daar moeten we
creatief mee omgaan, out of the box durven denken en een gerichte product – en
marketingstrategie voor ontwikkelen. Kunst en cultuur vormen een belangrijke basis.
Ons stadsmuseum De Hofstadt is gratis te bezoeken voor iedereen en blijft
evolueren in haar collectie. Verder werken we aan een evenementenbeleid,
stimuleren we kunst in de publieke ruimte en blijven we inzetten op een excellent
onthaal van toeristen.
Diest verbindt
“Samenleven betekent zorgen voor mekaar. Als stadsbestuur willen we daar een
trekkersrol in spelen. Vooral de zorg voor ouderen is een belangrijke prioriteit.” –
Monique De Dobbeleer, schepen welzijn en senioren
De komende zes jaren zet het bestuur in op het verbinden van de Diestenaren. De
publieke ruimte moet zo ingericht worden dat ze uitnodigt om elkaar te ontmoeten,
om het gesprek aan te gaan en om nieuwe sociale contacten op te bouwen. We gaan
voor voldoende kwaliteitsvolle publieke ruimte waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten.
In de komende jaren maken we werk van een visie op zorgzame buurten. Dat zijn
buurten waarin verbinden, verenigen en ontmoeten centraal staan. We hebben
aandacht voor verschillende thema’s zoals eenzaamheid, kwetsbaarheid, veiligheid,
netheid, enzovoort. Zo’n zorgzame buurten bouw je natuurlijk niet alleen. Het is het
werk van vele handen en partners, zowel professioneel als vrijwillig. We nemen als
stad hierin een trekkende rol op en gaan actief op zoek naar proefbuurten om het
concept uit te testen.
En specifiek voor de ouderen wordt er een actief ouderenbeleid uitgerold.
Diest, zorgstad
We zetten Diest op de kaart als zorgstad door de bouw van een nieuw ziekenhuis en
een actieve rol in de eerstelijnszone Demerland – Christophe De Graef,
burgemeester
Een ziekenhuis is onmisbaar voor onze stad, niet alleen voor de gezondheidszorg
van onze inwoners, maar ook als ondersteuning van onze lokale economie. Daarom
wordt er een nieuw ziekenhuis op de Verversgracht gebouwd in 2023. En we blijven
een actieve rol binnen de nieuwe eerstelijnszone spelen.
Ons antwoord op de nood aan meer kinderopvangplaatsen
“Streven naar kwalitatieve kinderopvang en zorgen voor extra kindplaatsen.” –
Pascale Vanaudenhove, schepen Kinderopvang
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We verhuizen naar een nieuwe opvangplaats op het Sint-Jacobsplein, die 40 extra
kinderen kan opvangen. De leegstaande basisschool zal ingericht worden als
eigentijdse en aantrekkelijke opvanglocatie. En er komt een digitaal systeem om
kinderen in te schrijven.
Zorg dragen voor 277 kilometer aan wegen
“Goed onderhouden wegen zijn belangrijk. Naast de aanleg van nieuwe rioleringen,
blijven we jaarlijks inzetten op het systematisch onderhoud van onze wegen,
fietspaden en stoepen.” – Bart Stals, schepen Openbare werken
“Via het hemelwaterplan ontwikkelen we een integrale ruimtelijke visie op ons
hemelwater: hoe en waar kan het hemelwater afkomstig van wegen, woningen en
(on)verharde oppervlakten het beste ter plaatse gehouden, geïnfiltreerd, gebufferd
en vertraagd afgevoerd worden.” – Bart Stals, schepen Openbare werken
We blijven investeren in onderhoud en vernieuwing van het wegennetwerk.
Daarnaast wordt de winkelwandelstraat opnieuw ingericht en krijgt het Begijnhof een
nieuwe riolering. Gescheiden rioleringsstelsels worden aangelegd en het
hemelwaterplan wordt een cruciaal instrument om aan waterbeheersing te doen.
Dit zijn slechts de voornaamste prioriteiten in ons meerjarenplan. Het bestuur heeft
nog heel wat meer voor Diest in petto. We blijven informeren via onze website:
Diest.be/meerjarenplan.
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