Persbericht
Inwoners van Diest kiezen zelf waar budget
van stad heengaat: “Picknick speeltuin” komt
uit de bus als winnaar
DIEST - De Picknick Speeltuin aan het Oosterlindeveld is als winnaar uit de bus
gekomen van het eerste “Diest Durft buurtbudget”. Met dit buurtbudget geeft de
Stad Diest inwoners zelf de keuze waar een deel van het belastinggeld heengaat. Elk
jaar is er een andere gemeente binnen Diest aan de beurt. Schaffen mocht dit jaar
de spits afbijten.
Inwoners beslissen zelf
Alle inwoners van de stad Diest ouder dan 12 jaar konden 3 stemmen uitbrengen op
hun favoriete projecten. Met 1.007 stemmen haalde de “Picknick speeltuin” het
onder meer van een Meet & Greet-plek, voedselbos, BMX parcours en outdoor
barbeque.
Schepen van financiën, Maurits Vande Reyde, is enorm tevreden met het resultaat
van deze eerste editie van Diest Durft. “Ons doel met dit buurtbudget was
Diestenaren zelf te laten beslissen over beleid. We vinden dat inwoners daar vaak
zelf het best over kunnen oordelen. De tijd dat politiek over alles alleen beslist is
voorbij. In totaal hebben 1.015 mensen hun stem uitgebracht. Een ongezien succes.
Het toont duidelijk aan dat mensen echt wel willen meedenken aan de toekomst van
hun buurt, zolang je daar als stad de mogelijkheid toe biedt. Dit gaan we in de
toekomst zeker voortzetten.”
Ook schepen van dorpsontwikkeling, Monique De Dobbeleer, looft het enthousiasme
van de deelnemende projecten. “In totaal deden 11 projecten mee. Het was telkens
niet zomaar “een idee”, maar zeer goed uitgewerkte voorstellen waar inwoners hart
en ziel instopten. Ook voor de realisatie ervan zullen de initiatiefnemers zelf de
handen uit de mouwen steken. Daar draait echte participatie tenslotte om. Omdat
het winnende project minder dan het totaalbedrag nodig heeft, is er bovendien
ruimte om ook het project met het tweede grootste aantal stemmen – de Meet &

Greet plek in Vleugt- mee mogelijk te maken. Zo maken we Diest samen (nog) een
stukje mooier.”
Buurtbudget Schaffen
In februari 2021 lanceerde Stad Diest het buurtbudget van 300.000 euro, verdeeld
over de verschillende deelgemeenten. Deelgemeente Schaffen was in 2021 als
eerste aan de beurt. De afgelopen maanden kon elke inwoner van Schaffen een idee
indienen. Dat leverde 11 projecten op. Elke inwoner van Diest, vanaf 12 jaar kon
maximaal drie stemmen uitbrengen op www.diestdurft.be, één stem per project. De
projecten met de meeste stemmen krijgen daarna budget om aan de slag te gaan.
Ook Diestenaren buiten Schaffen konden hun stem uitbrengen. Het gaat immers ook
over hun belastinggeld.
De einduitslag, op stemmen gerangschikt:
1

Picknick speeltuin Oosterlindeveld 1.007

2

Meet & greet Vleugt 833

3

Voedselbos

4

BMX parcours

5

Sportveld Oosterlindeveld

6

Speeltuin Kalverbergstraat 155

7

Ping Pong outdoor

8

Rolstoelfiets 103

9

BBQ in het park

10

Zonnepalenelen op Scafnis 60

11

Lees- en schrijfplek 54

210

Totaal aantal stemmen

179
166

143
83

2.993

Projecten voor Schaffen en Vleugt
Het totaalbedrag voor het winnende project in Schaffen bedroeg 50.000 euro. De
picknick speeltuin aan het Oosterlindeveld komt uit de bus als winnaar. Omdat het
project gerealiseerd kan worden met een bedrag van 35.000 euro, wordt het project
met het tweede aantal stemmen - “Meet & Greet Vleugt”- eveneens gefinancierd met
15.000 euro.
In 2022 trekt het buurtbudget naar Webbekom en Deurne, gevolgd door Kaggevinne
en Centrum Diest in 2023. Als laatste komt Molenstede aan de beurt in 2024.
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