Persbericht
Webbekom en Deurne krijgen 50.000 euro voor
gedurfde buurtprojecten
DIEST – Het stadsbestuur van Diest laat bewoners 300.000 euro investeren in de
eigen buurt. Dit jaar krijgen Webbekom en Deurne de kans om 50.000 euro van het
Diest Durft-budget te gebruiken voor buurtversterkende projecten.
Nadat Schaffen vorig jaar een project voor de eigen buurt mocht uitwerken, is het in
2022 de beurt aan Webbekom en Deurne. Het Diest Durft-buurtbudget is een
financiële ondersteuning van de stad, waarmee inwoners zelf aan de slag mogen. Zij
weten immers het best wat er speelt in de eigen gemeente. Voor zowel Webbekom
als Deurne is er 50.000 euro beschikbaar.
Buurtversterkende projecten
De bedoeling is dat bewoners zelf een project voorstellen en mee de
verantwoordelijkheid in handen nemen. Als een project gekozen wordt, realiseren ze
dat nadien ook zelf. Projecten die in aanmerking komen, zorgen voor versterking in
de buurt, helpen de wijk vooruit en brengen buren samen. Tijdens een startevent
krijgen geïnteresseerde inwoners uitleg over hoe ze een idee kunnen indienen.
Zowel verenigingen, groepjes buren en vrienden, of zelfs individuele Diestenaars
kunnen een project voorstellen.
“Met het buurtbudget laten we mensen zelf beslissen waar een deel van het
belastinggeld naartoe gaat”, zegt schepen van Financiën Maurits Vande Reyde. “De
eerste editie in Schaffen was een succes. In 2022 zijn Webbekom en Deurne aan
zet. Wij zien de voorstellen graag komen.”
“Projecten met een meerwaarde voor het dorp zijn welkom”, vult schepen van
Dorpsontwikkeling Monique De Dobbeleer aan. “We zijn ervan overtuigd dat deze
vernieuwende aanpak zijn vruchten zal afwerpen.”
Stemming
Alle inwoners van de stad kunnen deelnemen aan een online stemming en kiezen zo
mee welk project er gerealiseerd zal worden. Elke inwoner ouder dan 12 jaar kan
drie keer een stem uitbrengen.

Schaffen
Elk jaar komt een andere gemeente aan bod. Vorig jaar kwam de picknick-speeltuin
aan het Oosterlindeveld in Schaffen als eerste winnaar uit de bus. Er werden toen
bijna 3000 stemmen uitgebracht op de verschillende projecten. De initiatiefnemers
zijn op dit moment in gesprek met aannemers die het project kunnen realiseren. Met
het resterende bedrag wordt ook de Meet & greet in Vleugt uitgewerkt. In 2023 zijn
Kaggevinne en Diest aan de beurt.
Praktisch




Je vindt meer info op www.diestdurft.be.
Startevent Deurne: vrijdag 11 maart, 20 uur, OC SOK Deurne
Startevent Webbekom: maandag 14 maart, 20 uur, OC De Schuur Webbekom
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