ADVIESRADEN DIEST 2030
De adviesraden konden op donderdag 12 september en zaterdag 14 september 2019 hun
aandachtspunten meegeven voor het meerjarenplan in opmaak. Volgende adviesraden kwamen
toelichting geven:
Donderdag 12 september:
- Zieken- & gehandicaptenraad (ZGR)
- Centrummanagement (ACM)
- Landbouwraad (LR)
- GMINA-raad
- GECORO
Zaterdag 14 september:
- Seniorenraad (SeR)
- Jeugdraad (JR)
- Onderwijsraad (OR)
- Sportraad (SpR)
- DROS
- V.V.V. Toerisme (VVV)
- Cultuurraad (CR)
Zij werkten rond dezelfde thema’s als de deelnemers van de toekomstdag op 10 juni 2019 en het
participatiemoment voor kansengroepen op 13 juni 2019.

Mobiliteit
Voetgangers
- De organisatie van de knelpuntenwandeling is positief (ZGR)
- Op een veilige manier naar buiten gaan zonder angst om te vallen of voor het verkeer (SeR)
- Vlot en begaanbaar Begijnhof (strenger toezicht op het verbod te stationeren en gebruik
gemotoriseerd verkeer + aandacht voor rolstoeltoegankelijkheid). (ZGR + VVV + Gecoro)
- De bestrating is toegankelijk voor personen met een rolstoel/rollator/… nu liggen veel
straatstenen los en niet enkel in de winkelwandelstraten (ZGR, ACM)
- Aanleg open, groene parkeerplaatsen op het terrein van het af te breken AZ Diest
Hasseltsestraat zodat parkeerplaatsen uit de straten verwijderd kunnen worden en er een
voetgangerszone ontstaat (VVV)
- Goed en veilig begaanbaar wandelpad langs de buitenkant van de Citadel (VVV)
- Vlotte bereikbaarheid citadel/centrum: kabellift? (ACM)
Fietsers
- Aandacht voor goede fietsstallingen, afzonderlijke fietsbeddingen en fietssnelwegen vanuit de
deelgemeenten met bvb. slimme verlichting voor fietspaden ’s nachts, camera’s (Gmina + JR)
- Onderhoudsplan en plan voor aanleg van fietspaden en wandelwegen. (Gmina)
- Een degelijk trage wegen netwerk waar de missing links worden gerealiseerd of terug worden
opengemaakt (Gmina)
- Ruimte voor jonge fietsers – veilige fiets- en oversteekplaatsen (OR)
Openbaar vervoer
- Gratis vervoer van randparkings naar het centrum elektrisch en onbemand (Gmina)
- Een betere bereikbaarheid (ook ’s avonds) met het openbaar vervoer (buurtbus) vanuit
deelgemeentes en buurgemeenten – samenwerking met De Lijn (Gmina + CR + OR)
- Een fuifbus over gemeenten heen – ook de verbinding naar Halen maken (JR)
Auto’s
- Uniforme (lage) parkeertarieven, gratis half uur parkeren en sensor parkeren (met korting bij
winkelaankopen) (ACM)
- Parkeermogelijkheden op de citadel optimaal benutten (ACM)
- Parkings van overheidsinstellingen en privéinstellingen openstellen voor iedereen na de
kantooruren. (Gmina + OR + Gecoro)
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Autocarparking integreren op de parking Pesthuizenstraat en op de citadel (VVV)
Een betere doorstroming op de ring rond Diest. (Gecoro + Gmina + VVV)
o Aanpassingen verkeerslichten voor een vlotte verkeerscirculatie
o Autocars via de Nijverheidslaan naar de Kluisbergstraat laten rijden
o Boudewijnvest (kruispunt Nijverheidslaan tot kruispunt Vissersstraat) te voorzien van
enkele rijrichting
Ontraden sluipverkeer: vraag voor tractorsluizen (LR)
Brede hoofdwegen zodat de straten niet kapot gereden worden door brede
landbouwvoertuigen (LR)
Onderhoud houtkanten/holle wegen (putten dicht maken, gebeurt nu goed!) (LR)
aanpassen van afslagstroken (Rasop naar centrum en Schoonaarde). (Gmina)
Tonnagebeperking in bepaalde straten en het centrum. (Gmina)
Rondes van de afvalophalers en werfverkeer worden ingepland buiten de spitsuren. (Gmina)
Controles en boetes ook in zone 70 door gebruik van nieuwe technologieën (flitscamera’s en
trajectcontroles). (Gmina)
Cambio-wagens, deelfietsen en deelsteps in de deelgemeentes en centrum. (Gmina)
Lokale app voor autodelen en carpoolen te promoten en mensen elkaar te laten vinden (CR)

Algemeen
- Vlotte uitvoering, goede planning en uitgebreide informatie aan handelaars, inwoners en
bezoekers bij geplande werken over de bereikbaarheid van de handelaars en alternatieve
routes (ACM + Gmina)
- Aandacht voor een betere en juistere/efficiëntere signalisatie. Den Amer nog steeds langs de
scholen, zwaar vervoer door Deurne, GPS kent ringweg niet. (Gecoro + Gmina)
- Een verkeersvrij centrum dat streeft naar een autoluw stadscentrum. (Gecoro + Gmina)
- Beperking op leveringen van goederen in de tijd en op lengte van voertuigen/tonnage en dit
ook in de deelgemeenten. (Gecoro)
- Rotondes gebruik om troeven van de stad te benadrukken (VVV)
- CO2-vrije verplaatsingen stimuleren (CR)
- STOP-principe promoten (CR)
- Veiligheid aan de schoolpoorten (OR)
- Realiseer of ondersteun mogelijke verbindingen tussen de verschillende natuurgebieden (de
vallei van de Drie Beken, Dassenaarde, Lazarijberg, Webbekomsbroek, Begijnenbeekvallei)
(Gecoro).

Zorgzame stad
Mensen met een functiebeperking
- Aangepast vervoer voor de regio met bvb. een cambio-wagen geschikt voor mensen met een
rolstoel (ZGR)
- Promoten van het tewerkstellen van mensen met een functiebeperking (ZGR)
- Toegankelijke toiletten (ZGR)
(Schoolgaande) jeugd
- Organisatie “jeugdbewegingsmarkt” waar alle jeugdinitiatieven op 1 plaats voor een dag
worden gerepresenteerd.
- Samenwerkingen tussen stad en scholen (OR):
o Studenten zorgen voor inkleding van ontmoetingsplaatsen en opleuken van projecten
o Samenwerken met verzorg-richtingen secundair onderwijs. (OR)
- Direct overleg met leerlingen, leerlingenraden… cfr Leerlingenschaduwkabinet (OR)
- Inzetten op schoolverlaters – schooluitval….: budget behouden + garanderen van
arktosbudget, los van FLO (OR)
- Diest als scholenstad: extra ondersteuning nodig vanuit bestuur (SO)
Ontwikkelingssamenwerking
- Initiatieven van Diestenaars in het Zuiden blijven steunen, op diverse wijze. Ook informatie
geven aan en sensibiliseren van de Diestenaars via moderne (sociale) media (DROS)
- Titel Diest Fairtrade blijven steunen (DROS)
- Advies geven over Zuid-Noordbudget aan stad (DROS)
- Intense samenwerking met jongeren en scholen rond ontwikkelingssamenwerking (DROS)
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Eigentijdse dienstverlening
Aanspreekpunt
- Een ééngemaakt evenementenloket met uniforme behandeling en uitvoering van diensten
(ACM + JR + CR + OR)
- Een uitgebouwd seniorenloket: aanspreekpunt voor senioren, seniorenconsulent (naar het
voorbeeld van Halen), laagdrempelig aanspreek- en adviespunt, 1 plaats voor al je vragen,
gerichte doorverwijzing en sensibilisering over de mogelijkheden. (SeR)
- Administratieve ondersteuning bij aanvraag vergunningen: stadsdiensten geven aan wat er
ontbreekt en hoe deze stukken kunnen bekomen worden (LR)
- Inrichten van een soort jeugdpolitie: een vast aanspreekpunt bij de politie voor jeugd
Communicatie
- Pas de nieuwe website aan, aangaande de omgevingsvergunningen, om de inspraak van de
burgers te vergroten. (Gmina)
- Ondersteuning van de communicatie van de werking van de (CR + Sport + SeR + JR):
o Platformen: online (website, facebook), folders (bvb. Seniorenkrant), publieke digitale
infoborden, vaste rubriek in‘t Kletske
o Inhoud
o Promotioneel
- Uniforme en professionele aanwezigheid op sociale media en in brochures (ACM + VVV)
- Realisatie digitaal platform en structuur die verenigingen verbind en helpt (CR + Jeugd + SpR)
o Overlegmomenten, gezamenlijke meetings, kennismakingsmomenten, contacten voor
externen
Participatie
- Gebruik de adviesraden vooraleer beslissingen te nemen (Gmina + SeR + ZGR + ACM)
- Geef uitleg waarom een advies niet of gedeeltelijk wordt gevolgd.(Gmina)
- De Gecoro is geen voorstander van participatie van buurtbewoners tijdens de vergaderingen
van de Gecoro. Buurtbewoners hebben andere inspraakmogelijkheden.(Gecoro)
- De seniorenraad is bereid om via buurtonderzoeken en enquêtes bij verenigingen en inwoners
de noden en verwachtingen in kaart te brengen en verbeteringen voor te stellen.
Algemeen
- Vorming en informatie over thema’s zoals financiële kennis, hedendaagse technologie,
gezondheid,…) in elke deelgemeente, 3 keer per jaar (SeR)
- Dienstverlening ook in de deelgemeenten (SeR)
- Het Jeugdhuis heruitvinden (JR)
o Vrijwilligers laten bijstaan door iemand die hier een fulltime job voor kan maken
o Meer events organiseren zoals Nieuwjaar, …
o Combineren met ARKTOS?
o Toegankelijkheid verbeteren
- Versterken, bestendigen en verankeren van wat er werkt (OR)
- Ruimte creëren voor vernieuwende en nieuwe initiatieven (OR)
o Kunst – en cultuurprojecten
o Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
o Duale trajecten
o Brede scholen creëren en faciliteren
- Onderwijsreflex in elke dienst: focus op onderwijs, onderwijs betrekken en ondersteunen (OR)
- Openstaan voor nieuwe initiatieven, lokaal en in samenwerking met omliggende gemeenten
(DROS)
- Mogelijkheid onderzoeken tot het oprichten van stichtingen cfr. Nederland (VVV)
- Stimuleren van netwerkvorming tussen ondernemers en de gemeente (bvb. netwerkontbijten
en drinks in samenwerking met sectororganisaties) (ACM)
- Aangepast subsidiereglement: minder administratieve last, beter gepast op werking sportclubs
en minder versnippering (SpR)
- Betere financiële ondersteuning voor culturele verenigingen door budgetverhoging (CR)
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Aangenaam wonen (stads- en dorpsontwikkeling)
Beleving
- Zitbanken met plaats voor rollator etc. is positief (ZGR)
- Vernieuwing bestrating K. Albertstraat met aangenaam groen, rustpunten, … zodat
snelheidslimieten gerespecteerd worden (ACM)
- Begrip voor onregelmatig werken tijdens oogstperiode: extra kosten omdat bepaalde
machines dan 2x moeten komen
- Realiseer het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan “ Een sterke stad omgeven door gebalde
dorpen” door (Gmina):
o bestaande industrieterreinen maximaal invullen in functie van de tewerkstelling.
o maak van onze valleigebieden “groene longen met de blauwe aders”.
o bescherm bestaande natuurwaarden en Diestse koesterburen ook buiten de
natuurgebieden.
o groene en veilige schoolomgevingen.
o voorzie nabij elke wijk speelnatuur waar kinderen vrij kunnen spelen en kampen
bouwen. (Ook JR)
- De Warande moet in patrouille-ronde zitten van politie (JR)
- In de stad mogen ook nog groene en onverharde ruimten aanwezig zijn. (Gecoro)
- Afschaffen terrasbelasting want er is een promobijdrage ingevoerd (ACM)
- Door persoonlijk contact ouderen betrekken bij het maatschappelijk en sociaal leven (SeR)
- Sluikstorten streng aanpakken (LR)
- Nood aan meer blikvangers: kleine investering, maar goede resultaten (LR)
- Inschakelen agrobeheersgroep (= samenwerkingsverbanden van land- en/of tuinbouwers
rond agrarisch landschape-, natuur- en/of waterbeheer)(LR)
- Tijdig maaien graskanten: geen tijdschema, maar maaien wanneer nodig is (want zaden van
onkruid komen met de wind op de akkers terecht, onkruidbestrijding wordt steeds strenger)
(LR)
- Houtkanten jeugdig houden: de overeenkomst met VLM verder zetten (LR)
- Verwijderen van overbodige kabels, storende vlaggen en kitscherige versieringen in het
straatbeeld. (VVV)
- Weren van een te veel aan reclameborden (op stoepen, immokantoren) + controle hierop
(VVV)
- Mooi en eenvormig straatmeubilair (VVV)
- Nette straten en nette rivier (VVV)
(Ver)Bouwen
- Bij bouwaanvragen wordt rekening gehouden met toegankelijkheid (bvb. geen drempels aan
de deuren) (ZGR)
- Kangoeroewonen moet mogelijk zijn zonder te veel regels op te leggen (ZGR)
- De leegstand wordt aangepakt (bvb. korting op onroerende voorheffing of
samenwerkingsverband tussen vastgoedbedrijven actief inde handel stimuleren) of events van
1 of 2 dagen laten doorgaan, korting aan eigenaars indien ze hun pand openstellen voor zo’n
events, voorgevel laten beschilderen of doeken met afbeeldingen van
oorspronkelijk/toekomstig uitzicht of grafittikunstenaars aanspreken) (ACM, CR, VVV)
- Zonevreemd wonen niet stimuleren: nieuwe inwoners die geen landbouwer zijn klagen na
verloop van tijd over bvb. geluidshinder of geurhinder (LR)
- Agrarisch gebied voorbehouden voor de professionele landbouw: bij verkoop gronden door de
stad voorrang geven aan lokale landbouwers (LR)
- Meer aandacht voor kwaliteit van bouwprojecten, verdichtingsprojecten door bijv. het
opleggen van specifieke voorwaarden of lasten die ruimtelijk verantwoord zijn. (Gecoro)
- Aandacht voor verschillende woonvormen, een gezonde mix van verschillende
woontypologieën. (Gecoro)
- Nadenken over de functie die aan een plaats gegeven worden na renovatie of na het inblazen
van nieuw leven (CR)
- inbreiding i.p.v. aan verdere uitbreiding (eventueel extra bouwlaag). (Gmina + Gecoro)
- Handhaving van de uit te voeren voorwaarden is een belangrijk aandachtspunt.(Gecoro)
- Combinatie wonen en cultuur op citadel is moeilijk omwille van potentiële beperkingen (CR)
- Citadel met permanente bewoning om sociale controle te kunnen verzekeren (VVV)
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Integrale visie op de verschillende ruimtes in’t centrum die een nieuwe toekomst nodig hebben
en transparante communicatie hierover (CR)
Multifunctionele infrastructuur (OR)

Deelgemeentes
- Voldoende winkelaanbod in de dorpen (bvb. door fiscale maatregelen ondernemerschap
stimuleren) (ACM)
- Ontmoetingscentra efficiënter gebruiken, openstellen voor alle doelgroepen, uitrusten met wifi
en pc (SeR)
- Veel aandacht voor leefbare landbouw in de deelgemeentes. (Gecoro)
- Dienstverlening en ontspanning aanbieden in de deelgemeenten (SeR + SpR)

Een levendige stad (sport/recreatie/cultuur)
Gebouwen en infrastructuur
- Gebruik de citadel en De Warande meer (JR)
- Mogelijkheid voor Vlaams Museum op de Citadel. (Gecoro + Gmina)
- Zorg voor een goede sportinfrastructuur die gegroepeerd is in elke deelgemeente.(Gmina)
- Centralisatie van nieuwe sportinfrastructuur op 1 site (SpR)
o Voldoet aan de huidige noden van de sport en ook aan de noden van 2030
o Tegemoet komt aan de behoefte van de sportende Diestenaar, vertaald in de werking
van de Diestse sportverenigingen
o Betaalbaar en toegankelijk
- Gemengd gebruik van infrastructuur voor verschillende doelgroepen: Geschikte zaal,
betaalbaar, bereikbaar en toegankelijk (SpR + OR)
- Slaap- en verblijfsaccommodaties voor sporters (SpR)
- Uitkijktoren met panoramisch zicht over de stad op de citadel (VVV)
- Onderhoud monumenten, musea, kerken en orgels, en militair erfgoed (VVV)
- Renovatie Lakenhallen (zolder + stadsfeestzaal) (VVV)
- Grondige restauratie stadhuis (VVV)
- Ontvangstruimte voor min 100 personen, te combineren met toeristische informatiebalie:
Introductiefilm, Welkomstdrank, Sanitaire voorzieningen, Proeven streekproducten (VVV)
- Citadel als toegankelijke plek waar verschillende sectoren samen komen waar en cultuur één
is (CR)
- Hedendaagse visie over bib en plan op lange termijn (CR)
- Oude winkelpuien met gevelreclame in glas behouden (VVV)
Evenementen
- Lokale handelaars worden (vanaf het begin) betrokken en krijgen de kans om lokale
evenementen georganiseerd door de stad mee uit te baten (drank, catering, animatie) (ACM)
- Goede ondersteuning door technische diensten bij evenementen (ACM)
- Zorg ervoor dat evenementen duurzaam worden georganiseerd. (Gmina)
- Organisatie van creatieve activiteiten overdag – ook in deelgemeentes (SeR)
- Uitleendienst uitbreiden (OR)
- Belangrijke geschiedkundige gebeurtenissen herdenken of vieren met activiteiten (stad als
plaatselijke verenigen organiseren dit) (VVV)
- De jaarlijkse duurzame Fairtrade Gemeentemarkt laten uitgroeien tot een makkelijk
toegankelijke en duurzame landbouw-, bio- en wereldmarkt (DROS)
- Respect voor de inwoners van de binnenstad bij het inplannen van grote activiteiten (CR)
- Sport-promotioneel event: sportmarathon, sportmarkt (SpR)
Centrum
- Optimaal benutten van het kernwinkelgebied (ACM)
- Voer een beleid waardoor winkels en horeca zich terug in de binnenstad komen vestigen en
stap af van het ontwikkelen van grote winkelcentra buiten de stad. (Gmina)
- zorg voor een verkeersluwe binnenstad waar het aangenaam winkelen en verpozen is.
(Gmina)
- Evaluatie van het pop-up-traject (ACM)
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Algemeen
- Ondernemers (winkels, horeca, creatieve beroepen,…) zijn een centrale pijler binnen de
stadspromotie (ACM)
- Mogelijkheid om een subsidie te krijgen voor etalage aankleding (ACM)
- Bovenlokale subsidies gebruiken om lokale handel te steunen (ACM)
- Diest is een levendige stad, een kwalitatieve ruimtelijke koppeling en vlotte verbinding tussen
de verschillende functies is noodzakelijk. (Gecoro)
- Samenwerking met scholen voor innovatieve projecten, kennisontwikkeling (OR)
- Cultuurpas voor ouderen (SeR)
- Bus van stad Diest: uitstapjes voor jeugd initiatieven toegankelijker door ter beschikking
stellen van de bus (JR)
- Diest profileren als Oranjestad (ook in het logo) (VVV)
- Stimuleren fietstoerisme (VVV)
- Samenwerking tussen verenigingen en scholen // cultuur en toerisme stimuleren (OR + VVV)
- Opendeurenbeleid met inzet van een groep vrijwilligers (VVV)
- Diest, kunststad: Investeer in kunst en cultuur. Dit is een aanvulling op historisch DNA van de
stad met aandacht voor educatie en talentontwikkeling en werkt imagoversterkend. (CR)

Een klimaatvriendelijke stad
-

-

-

Budget voor klimaatvriendelijkheid vrijmaken voor iedere jeugdwerking (JR)
Ondersteun hernieuwbare energieopwekking: maak het makkelijker om toelating te krijgen om
privaat een windmolen te plaatsen (LR)
Gronden extreem verarmen is niet duurzaam: koolstof in de grond moet op peil gehouden
worden want dan blijft de grond veel beter op zijn plaats + tot half januari mogelijkheid geven
om te bemesten (LR)
Loofbossen in natuurgebied aanleggen: landbouwgrond wordt al zo vaak opgeofferd (LR)
Maak het water van Aquafin gratis voor landbouw (LR)
Er liggen teveel boomresten en gras te rotten: sneller opruimen (LR)
Laat netels en distels niet zaaien, mogen niet tot bloei komen, moeten op tijd gemaaid worden
(LR)
Voorzie voldoende groen in de stad en verplicht bij nieuwe projecten een minimaal wettelijk
percentage groen. (Gmina)
richt de openbare ruimte, natuur- en onderhoudsvriendelijk in, door het gebruik van inheemse
planten- en bomensoorten en laat waar mogelijk de natuur z’n gang gaan. (Gmina)
Promoot natuurlijke tuinen, tegeltuintjes, geveltuinen en creëer zo nieuwe natuurgebiedjes.
(Gmina)
schakel de buurt in voor het onderhoud van het openbaar groen en ondersteun ze. (Gmina)
controle op de ingroeningsverplichtingen. (Gmina)
creëer waar mogelijk infiltratiebekkens voor het water (Gmina)
De stad heeft een voorbeeldfunctie door (Gmina):
o ervoor te zorgen dat stadseigendommen een voorbeeld zijn van klimaatneutraliteit.
o toets elke omgevingsvergunning op zijn sociale, ruimtelijk, klimatologisch en
ecologisch impact zorg voor een klimaatreflex bij iedere beslissing. (Ook Gecoro)
o bij aanvang van elk ruimtelijk project (in de kern én daarbuiten) nagaan hoe natuur en
het openbaar groen ingeschakeld kan worden als klimaatbuffer.
o stimuleer en ondersteun burgers om hun school, zorginstelling, buurt of tuin
klimaatrobuust in te richten.
o maak infiltratie mogelijk door het minimaliseren van verharding.
Faciliteer landbouwers door (Gmina)
o ondersteuning voor bio-landbouwers, stimuleer de korte keten en bevorder het
gebruik van lokale producten.
o voorzie terreinen voor volkstuinen en gezamenlijk tuinier projecten.
o vergroot de belevingswaarde van nieuwe landbouwprojecten rondom dorpen met een
publieke groene corridor die goed is voor de biodiversiteit en het landbouwbedrijf
weerbaarder maakt.
Meer aandacht voor ontharding en waterproblematiek (Gecoro)
Volkstuinen dienen minstens behouden te blijven op de plaats waar ze nu liggen (Gecoro)
Voorzien van laadpalen op de randparkings (Gecoro)
Mobiliteit voor fietsers moet beter want zo daalt CO2-uitstoot (JR)
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