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woord vooraf

Beste inwoner,
We heten u van harte welkom in onze stad en zijn blij en trots u een
stadsgenoot te mogen noemen.
Zoals u al wel gemerkt hebt, is Diest een aangename, ondernemende
en vlot toegankelijke stad. Onze verzorgde straten, mooie groenvoorzieningen en smaakvolle bouwprojecten maken van Diest een
veilige, waardevolle en gezellige leefomgeving.
Diest bevindt zich op een scharniermoment. Er staan enkele belangrijke
stadsvernieuwingsprojecten in de steigers: de Demer door Diest, de
herbestemming van de citadel, de herinrichting van de stationsomgeving en diverse woonprojecten. Deze ingrepen zullen van Diest een nog
mooiere stad maken!
Als nieuwe inwoner wilt u natuurlijk zo snel mogelijk alles te weten
komen over Diest. Daarom vindt u hier alle info over het stadsbestuur,
de stadsdiensten, de sport- en ontspanningsmogelijkheden, het
onderwijs, de huisvuilophaling, enzovoort. Voor specifieke vragen kunt u
terecht bij onze dienst onthaal.
U zult merken dat er in Diest heel wat te beleven valt op het gebied van
sport en cultuur. Bovendien zorgen de vele jeugdwerkinitiatieven voor
tevreden kinderen en jongeren. Weet tot slot dat Diest een stad is om te
beleven, te verkennen en van te houden.
We hopen dat u zich snel thuis voelt in Diest!
Vriendelijke groeten,
Het college van burgemeester en schepenen

De secretaris
Liesbeth Van Rompaey

De burgemeester
Jan Laurys
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bestuur
burgemeester & Schepencollege
Burgemeester Jan Laurys (DDS)
zitdag
Bevoegdheden
Contact

Maandag van 18 tot 19 uur (uitgezonderd maandagen wanneer
de gemeenteraad zetelt). Op andere dagen na telefonische
afspraak op tel. 013 31 21 21
algemene coördinatie, politie, brandweer en preventie, personeel
jan.laurys@diest.be / www.janlaurys.be

Eerste schepen Marc Florquin (sp.a.ok)
zitdag
Bevoegdheden
Contact

Enkel na telefonische afspraak op tel. 013 31 21 21
cultuur en toerisme, senioren, academie voor beeldende kunst
en muziek en woord, feestelijkheden, museum en archief,
bibliotheek en internationale betrekkingen
marc.florquin@diest.be / www.marcflorquin.be

Tweede schepen Geert Cluckers (DDS)
zitdag

Elke eerste maandag van de maand van 18 tot 19 uur of na
telefonische afspraak op tel. 013 31 21 21

Bevoegdheden

milieu, huisvesting, hygiëne, onderwijs, kinderopvang BKO,
monumenten, eredienst en gebouwen van de eredienst

Contact

geert.cluckers@diest.be

Derde schepen Bob Simons (sp.a.ok)
zitdag
Bevoegdheden
Contact

Enkel na telefonische afspraak op tel. 013 31 21 21
financiën, patrimonium, civiele en militaire betrekkingen
bob.simons@diest.be

Vierde schepen Bart Stals (DDS)
zitdag
Bevoegdheden
Contact

Elke eerste maandag van de maand van 18 tot 19 uur of na
telefonische afspraak op tel. 013 31 21 21
ruimtelijke ordening, openbare werken, informatie en
communicatie, overleg en inspraak, jeugd
bart.stals@diest.be

Vijfde schepen murat celik (sp.a.ok)
zitdag
Bevoegdheden
Contact
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Enkel na telefonische afspraak op tel. 013 31 21 21
middenstand, sport, emancipatie en integratie, tewerkstelling,
vrijwilligers
murat.celik@diest.be

Zesde schepen gaby nackaerts-feyaerts (dds)
zitdag
Bevoegdheden
Contact

Enkel na telefonische afspraak op tel. 013 31 21 21
landbouw, bevolking, oud-strijders, gezin, wijkwerking,
ontmoetingscentra en ontwikkelingssamenwerking
gaby.nackaerts-feyaerts@diest.be

Zevende schepen flor koninckx (sp.a.ok) ocmw-voorzitter
zitdag
Bevoegdheden
Contact

Enkel na telefonische afspraak op tel. 013 31 21 21
OCMW-aangelegenheden, mobiliteit en verkeer
flor.koninckx@diest.be

gemeenteraadsleden
DDS

Open vld (voorheen verkozen als VLD)

−−Fractievoorzitter Johan Bellen
tel. 013 31 29 04
−−Victorine Lemmens-Geerts
−−Paul Creces
−−Freddy Koninckx
−−Erwin Jennes

−−Fractievoorzitter Christophe De Graef
tel. 013 31 18 13
−−Danielle Bosmans-Gheyskens
−−Leo Beutels
−−Billy Reynders
−−Pascale Vanaudenhove
−−Annemie Exelmans-Daris
−−Natalie Theys

sp.a.ok

Vlaams Belang

−−Fractievoorzitter Jos Uyttebroek
tel. 013 33 58 04
−−Marcella Eggen
−−Rudiger Putseys
−−Elif Demirci

−−Fractievoorzitter Bieke Ceuppens
tel. 013 32 77 13
−−Ben Celis
−−Willy Knockaert

stadssecretaris
Stadssecretaris LiesbetH Van Rompaey
zitdag
Contact

Enkel na telefonische afspraak op tel. 013 35 32 12
liesbeth.vanrompaey@diest.be

STAFMEDEWERKER stadssecretaris
StaFMEDEWERKER SARAH BERGMANS
Contact

tel. 013 35 32 13 / sarah.bergmans@diest.be
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stadsdiensten

> HET STADHUIS
open

VOORMIDDAG

MA

DI

WOE

DO

VR

ZA*

9 tot
12.30 uur

9 tot
12.30 uur

9 tot
12.30 uur

9 tot
12.30 uur

9 tot
12.30 uur

9 tot
12 uur

gesloten

16 tot
19 uur

ZO

gesloten
NAMIDDAG

gesloten

gesloten

gesloten

gesloten

*enkel dienst Bevolking en Burgerlijke Stand & dienst Onthaal

Grote Markt 1, 3290 Diest / tel. 013 31 21 21 / fax 013 32 23 06
info@diest.be / www.diest.be
Alle meldingen aan de dienst Onthaal op het GRATIS nummer 0800 93 473.
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de stadsdiensten van het stadhuis
> Onthaal & communicatie
Bij deze dienst kunt u terecht voor het doorgeven van meldingen, het verkrijgen van algemene
informatie en het bekomen van aanvraagformulieren met betrekking tot de verschillende
materies van de stadsdiensten.
• Ontvangst bezoekers: als bezoeker dient u
zich eerst aan te melden bij de dienst onthaal,
die u met uw specifieke vraag doorverwijst
naar de juiste stadsdienst en u wegwijs maakt
binnen het stadhuis.
• Meldingen over wegen, stoepen of riolering,
grachten, snoeien van planten, onderhoud
plantsoenen, zwerfvuil en het niet ophalen van
huisvuil, nutsmaatschappijen (openbare
verlichting, defecte verkeerslichten, beschadigde of verdwenen verkeersborden, ...).
• De communicatieambtenaar is verantwoordelijk voor het communicatiebeleid van het
gemeentebestuur en ziet toe op de twee
belangrijkste taken: inspraak en informatieverstrekking en dit zowel intern als extern.
tel. 013 31 21 21 / onthaal@diest.be
Communicatieambtenaar: Sylvie Fabré
tel. 013 31 21 21 / sylvie.fabre@diest.be

U kunt meldingen GRATIS, dag en nacht,
doorbellen op het nummer 0800/93 473.
U kunt ook de meldingskaart invullen op
www.diest.be.
> Directiesecretariaat
Aanspreekpunt en ondersteuning van de
stadssecretaris, voorbereiding en administratieve afwerking van de gemeenteraad.
Marlies Wouters / tel. 013 31 32 12
marlies.wouters@diest.be

> secretariaat
Briefwisseling: briefwisseling richt u aan het
college van burgemeester en schepenen,
Grote Markt 1, 3290 Diest. Alleen voor persoonlijke briefwisseling, vermeldt u de naam op de
briefomslag.
tel. 013 31 21 21
secretariaat@diest.be

>	Bevolking en burgerlijke stand
Bij de dienst Bevolking & Burgerlijke stand
kunt u terecht voor adreswijzigingen, attesten
bevolking, erfrechtverklaring, wettiging van
handtekening, reispassen, rijbewijzen
(ook duplicaten, voorlopige en internationale
rijbewijzen), strafregister, elektronische
identiteits- en vreemdelingen kaarten,
KIDs-ID, pensioenen, verkiezingen, donorschap, begraafplaatsen, geboorten, huwelijken, adoptie, echtscheiding, huwelijksjubileum, samenlevingscontracten,
tegemoetkomingen voor gehandicapten, ...
U kunt ook terecht op het e-loket waar u een
aantal documenten (zoals attest van woonst,
gezinssamenstelling, ...) elektronisch kan
opvragen. Op www.diest.be vindt u een link
naar dit e-loket.
diensthoofd: Karine Brockmans
tel. 013 35 32 50 / fax 013 35 32 57
karine.brockmans@diest.be

>Ruimtelijke ordening,
huisvesting en milieu
Ruimtelijke ordening
• Behandeling van stedenbouwkundige
aanvragen, verkavelingsaanvragen,
stedenbouwkundige inlichtingen, stedenbouwkundige en planologische attesten.
• Inlichtingen over bouwgronden en bouwvoorschriften, verkavelingen, monumenten,
geklasseerde gebouwen en stadsgezichten,
kadaster, reglementering publiciteitsborden, BPA’s, gewestplan en structuurplan.
diensthoofd: Kathleen Berx

tel. 013 35 32 29
ruimtelijke.ordening@diest.be
Huisvesting
• Behandeling van huisvestingsonderzoeken,
huisvestingsbeleid, verbeterings- en
aanpassingspremies, premies voor het
verfraaien van handelspanden en boven
winkelwonen, leegstand, verkrotting en
onbewoonbaarheid.
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stadsdiensten
• Inlichtingen over huisvestings- en renovatiepremies van diverse instanties, belastingvoordeel bij het nemen van energiebesparende maatregelen, leningen van de
provincie en het woningfonds, reglementering Vlaamse wooncode en reglementering
op kamers.
Stephan Saenen / tel. 013 35 32 64
stephan.saenen@diest.be

Milieu
• Behandeling van milieuvergunningsaanvragen, kapaanvragen, meldingen overnames
milieuvergunningen.
• Subsidie aanvragen milieuvriendelijke
initiatieven, grondontledingen, aanleg en
onderhoud van kleine landschapselementen.
milieuambtenaar@diest.be
tel. 013 35 32 63
duurzaamheid@diest.be
tel. 013 35 32 28
milieutoezicht: joke.geets@diest.be
tel. 013 35 32 18

> Administratieve technische dienst
• Mobiliteit en verkeersveiligheid: snelheidsbeperkingen, verkeerssignalisatie,
openbaar vervoer en belbus.
• Openbare werken: aanbestedingen,
nutsvoorzieningen, rioolaansluitingen,
verlichting, waterlopen, wateroverlast,
wegverzakkingen.
• Inname publiek domein: plaatsen van stellingen,
parkeerplaatsen reserveren, verhuis, afsluiten
straat, …
• Formulieren voor de aanvraag van een
aansluiting op de riolering vindt u op
www.diest.be.
• Alle inlichtingen en klachten inzake
nutsmaatschappijen.
diensthoofd: Johan Smets
tel. 013 35 32 60
johan.smets@diest.be
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> patrimonium
• Energieverbruik stadsgebouwen.
• Inzage van bestekken en inlichtingen over
bouw-, onderhouds- en/of restauratiewerkzaamheden aan zowel beschermde als
niet-beschermde stadsgebouwen.
• Alle aankopen en verkopen van gronden en
gebouwen voor de stad Diest en onteigeningen voor openbaar nut.
• De vestiging van opstal- of erfpachtrechten
op stadseigendommen.
• Vragen met betrekking tot de huur, het
verhuren of de pacht van gronden en
gebouwen van of aan de stad.
• Verlegging of afschaffing van buurtwegen.
diensthoofd: Guido Sannen
tel. 013 35 32 46 / guido.sannen@diest.be
Gezien de medewerkers van deze dienst
veel op buitendienst zijn, maakt u best
vooraf een afspraak (tel. 013 31 21 21 of
per mail: zie hierboven).

> financiën
De dienst financiën staat het gemeentebestuur bij in de voorbereiding en de uitvoering
van het financieel beleid. Deze dienst is onder
meer verantwoordelijk voor:
• De invordering van ontvangsten (o.a. gemeentebelastingen, retributies, verhuringen, grafconcessies, buitenschoolse kinderopvang).
• De betaling van de uitgaven (o.a. facturen leveranciers en dienstverleners, personeelsuitgaven, toelagen en premies aan verenigingen
en gezinnen, lening- en investeringsuitgaven).
• Het boekhoudkundig beheer en financiële
beleidsondersteuning.
• Schuld- en liquiditeitenbeheer.
• Voorbereiding lokale reglementering gemeentebelastingen- en retributies.
• Voorbereiding en administratieve afhandeling
belastingkohieren.
• Het vrijwaren van de rechten van de
gemeente.

Betalingen voor de stad kunt u verrichten op
de onderstaande rekeningnummers:
algemeen rekeningnummer
IBAN BE16 0910 0014 0374
BIC GKCCBEBB
buitenschoolse kinderopvang
IBAN BE87 0910 1219 9494
BIC GKCCBEBB
verhuring sportaccommodatie
IBAN BE40 0910 1097 4163
BIC GKCCBEBB
bibliotheek Diest
IBAN BE92 0910 1686 7723
BIC GKCCBEBB
inschrijvingsgelden muziekacademie
IBAN BE37 0910 1062 1428
BIC GKCCBEBB

U kunt ook cash betalen aan het loket van de
dienst financiën dat geopend is tijdens de normale openingsuren van het stadhuis. Gelieve in
dit geval uw aanslagbiljet (gemeentebelasting),
factuur (retributie) of enig ander betalingsverzoek mee te brengen zodat de transactie vlot
kan verlopen. We raden u echter aan om indien
mogelijk via overschrijving te betalen.
• contactpersoon algemene zaken
(Stadsontvanger / Financieel Beheerder):
Jo Haenraets / tel. 013 35 32 20
jo.haenraets@diest.be
• contactpersoon uitgaven (facturen
leveranciers, subsidies e.a.):
Ronny Rubens / tel. 013 35 32 23
ronny.rubens@diest.be
• contactpersoon ontvangsten (invordering gemeentebelastingen, retributies,
facturen, huren e.a.):
Vonneke Reniers tel. 013 35 32 21
vonneke.reniers@diest.be
• contactpersoon gemeentefiscaliteit
(gemeentebelastingen en -retributies):
Ilse Caudron / tel. 013 35 32 25 /
ilse.caudron@diest.be

> INTERN BEHEER
De dienst intern beheer maakt in samenwerking
met al de diensten het ontwerp van budget op
en zorgt tijdens het budgetjaar voor de nodige
bijsturingen via budgetwijzigingen. Bij de dienst
intern beheer kunt u terecht voor al uw vragen
over de beleidsplanning van de stad Diest en de
kerkfabrieken. Het is de centrale aankoopdienst
voor alle roerende goederen. Hier worden de
overheidsopdrachten daarvoor uitgeschreven,
de bestelbons opgemaakt en het economaat beheerd. ICT behoort eveneens tot het takenpakket van deze dienst. Zowel de aankopen als het
systeembeheer, de telefonie en e-government
worden hier aangestuurd. Deze dienst behandelt
ook verzekeringsdossiers.
• diensthoofd:
Peter Verluyten / tel. 013 35 32 32
peter.verluyten@diest.be
• contactpersoon aankopen:
Elly Van Havere / tel. 013 35 32 33
elly.vanhavere@diest.be
• contactpersoon verzekeringen algemene burgerlijke aansprakelijkheid:
Martine Germeys / tel. 013 35 32 33
martine.germeys@diest.be
• contactpersoon ICT:
Dirk Keuninckx / tel. 013 35 32 31
dirk.keuninckx@diest.be

> Personeelsdienst
De personeelsdienst geeft inlichtingen over examens, vacatures en aanwervingsvoorwaarden.
diensthoofd: Anja Vleugels
tel. 013 35 32 40 / anja.vleugels@diest.be

> lokale economie
Dienst Middenstand
• middenstand, landbouwtelling/schade •
aanvragen standplaats wekelijkse markt,
kermissen • informatie ambulante handel
• informatie over afwijkingen op wekelijkse
rustdag, solden, braderie, … • ondernemersplatform • taxivergunning
administratief medewerker lokale economie: Sam Tulkens / tel. 013 35 32 26
sam.tulkens@diest.be
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Centrummangement
De centrummanager ijvert voor de herwaardering van de stadskern. Hij doet dit door een
samenwerking te creëren tussen private en
publieke partijen uit de economische, politieke
en sociale sector en door een partnership aan
te gaan met het openbaar vervoer, eigenaars,
vastgoedmaatschappijen, uitbaters van parkeerterreinen, enz.
Taken: dialoog en samenwerking creëren • de
leegstand terugdringen • het ‘Boven Winkel
Wonen’ promoten • parkeer- en mobiliteitsplan optimaliseren • opleidingen voor
ondernemers promoten en organiseren •
middenstandsacties ondersteunen en
voorstellen • administratieve ondersteuning
aan VZW Ondernemend Diest (handelaarsvereniging)
Joachim Vancluysen / tel. 013 35 32 36
joachim.vancluysen@diest.be

> cultuurbeleidscoördinator
De cultuurbeleidscoördinator staat in voor het
Diestse cultuurbeleid en de organisatie van
allerlei evenementen zoals literatuur op zondag,
week van de amateurkunsten, open monumentendag, erfgoed en vele andere projecten. Hebt
u een leuk idee voor een project of wilt u
meewerken aan projecten als OMD, WAK, Diest
Live, … neem dan contact op met Falke
Lambrechts. U kunt bij haar terecht voor:
informatie over cultuur en ons cultuurbeleid,
onze ontmoetingscentra, Sabam, billijke
vergoeding, de vrijwilligerswetgeving of SEMU •
het aanvragen van een premie voor straat- en
wijkfeesten • het aanvragen van cultuurcheques
(zie ook pagina 25), al kan dat ook bij het onthaal
• een doorverwijzing naar specifieke culturele
steunpunten en kunstenorganisaties • hulp bij
het indienen van een cultureel subsidiedossier •
socio-culturele verenigingen en cultuurraad •
info uitdatabank.be (ingeven van evenementen
op online kalender, zie ook pagina 28)
Falke Lambrechts
den Amer / tel. 013 46 06 47
falke.lambrechts@diest.be
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De stadsdiensten gevestigd
buiten het stadhuis
> Preventiedienst
Bij de preventiedienst kunt u terecht voor
informatie over de preventie van kleine
criminaliteit, de stadswachten, drugspreventie, buurtpreventiewerking, verkeerseducatie,
politiereglementering en informatie over
gemeentelijke administratieve sancties,
klachtencoördinatie en nood- & interventieplanning.
diensthoofd: Karolien Winderix
(preventieambtenaar)
Koning Alberstraat 18, 3290 Diest
tel. 013 32 68 32 / fax 013 33 68 90
karolien.winderix@diest.be
Openingsuren: elke werkdag tussen
9 en 17 uur

> Toerisme & feestelijkheden museum
De dienst Toerisme & Feestelijkheden met
toeristische infobalie is gevestigd in de Koning
Albertstraat 16a. Maak kennis met de
charmes van Diest: haar rijke historische en
folkloristische waarde, haar prachtigeligging
in het Hageland, diverse recreatiemogelijkheden en haar troeven op kunstzinnig en
gastronomisch gebied. De website
www.toerismediest.be biedt alvast een
voorsmaakje.
Feestelijkheden
De voornaamste activiteiten van deze dienst
zijn de organisatie van de Begijnhoffeesten, de
Zomeranimatie, Beiaardconcerten, de intrede
van Sinterklaas, de Nieuwjaarsdrink, de
jaarlijkse Vaderlandslievende plechtigheden
e.a. Hier kunt u ook terecht voor informatie
over de reglementering op jubilea, vieringen
van verenigingen, ontvangsten, e.d. Op het
vlak van toeristische evenementen en
festiviteiten heeft Diest een ruim aanbod dat
zich vooral concentreert in de zomermaanden.
Omwille van de uitstraling zal Toerisme Diest
vzw i.s.m. de stad deze evenementen ook in de
volgende jaren blijven organiseren.

Toerisme Diest (zie ook pagina 26)
contactpersoon: Thea Henderix / tel. 013 35 32 71 / thea.henderix@diest.be
Dienst Toerisme: Koning Alberstraat 16a, 3290 Diest

> Cultuurcentrum diest (zie ook pagina 25)
Cultuurcentrum Diest bestaat sinds kort uit 3 locaties: den Amer, het Begijnhof en de Lakenhalle.
CC Diest organiseert hier verschillende voorstellingen voor klein en groot: theater, comedy,
concerten, … het volledige aanbod vindt u op www.ccdiest.be Maar u kunt ook zelf activiteiten
organiseren op deze locaties. Kom voor meer info gerust langs op onze nieuwe locatie: den Amer.
secretariaat: den Amer / Nijverheidslaan 24-26, 3290 Diest / tel. 013 46 06 40 / info@ccdiest.be
OPEN

MA

DI

WOE

DO

VR

VOORMIDDAG

8.30 tot
12.30 uur

8.30 tot
12.30 uur

8.30 tot
12.30 uur

8.30 tot
12.30 uur

8.30 tot
12.30 uur

NAMIDDAG

13.30 tot
16 uur

13.30 tot
19 uur

13.30 tot
16 uur

13.30 tot
16 uur

13.30 tot
16 uur

ZA

ZO

gesloten

gesloten

>	Stedelijke Openbare Bibliotheek Diest (hoofdbibliotheek):
De bibliotheek is gelegen in het Peter Dorlandcentrum. Daar bevinden zich ook de Hagelandse
Academie voor Muziek en Woord, het Stedelijk Archief en de Buitenschoolse Kinderopvang.
bibliothecaris: Guido Arnauts / Grauwzustersstraat 10, 3290 Diest
tel. 013 32 69 30 / fax 013 32 66 26 / bibdiest@bibliotheek.be
OPEN

MA

DI

WOE

DO

VR

ZA

VOORMIDDAG

gesloten

10 tot 12 uur

9 tot 12 uur

gesloten

gesloten

9 tot 12 uur

NAMIDDAG

13.30 tot
17.30 uur

13.30 tot
17.30 uur

13 tot
19 uur

13.30 tot
17.30 uur

15 tot
19 uur

ZO

gesloten
gesloten

>	Stadsarchief
Het stadsarchief is het collectief geheugen van de stad. Alle documenten aangemaakt door de stad
vanaf de 13de eeuw tot nu zijn er terug te vinden. Het is een unieke bron voor de studie van de
geschiedenis van Diest en haar inwoners. Het stadsarchief is gelegen in het Peter Dorlandcentrum.
stadsarchivaris: Petra Vanhoutte / Grauwzustersstraat 10, 3290 Diest / tel. 013 32 70 09
petra.vanhoutte@diest.be
OPEN

MA

VOORMIDDAG
gesloten
NAMIDDAG

DI

WOE

DO

VR

9 tot 12.30 uur

op afspraak

op afspraak

op afspraak

13.30 tot
16.30 uur

op afspraak

op afspraak

op afspraak

ZA

ZO

gesloten

gesloten
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>	Dienst sport-jeugd-welzijn (SJW)
De sportdienst organiseert evenementen
(sportkampen, zweminitiaties, seniorensportdagen, de jaarlijkse demersporthappening, de
fietseling, …), verstrekt info over de sportverenigingen en beheert onze sportinfrastructuur.
De jeugddienst beheert de speelterreinen en
de uitleendienst voor de jeugdverenigingen en
organiseert in de zomer de Grabbelpas. Over
de buitenschoolse kinderopvang Kliekske vindt
u meer info op pag.15. De dienst diversiteit
coördineert het integratiebeleid en creëert
een draagvlak voor diversiteit op het vlak van
leeftijd, geslacht en fysische kenmerken in de
samenleving. Daarnaast zet deze dienst acties
op voor mensen in armoede en leidt deze naar
het reguliere aanbod.
• diensthoofd: Christa Vanrompay
Cleynaertsstraat 12, 3290 Diest
tel. 013 35 32 80
christa.vanrompay@diest.be
• contactpersoon sport:
Chris Drijvers / tel. 013 35 32 81
chris.drijvers@diest.be
• contactpersoon Kliekse:
Brigitte Claeys / tel. 013 35 32 84
brigitte.claeys@diest.be
• contactpersoon jeugd:
Claudia Henkens / tel. 013 35 32 85
claudia.henkens@diest.be
• contactpersoon diversiteit:
Jose Gonzalez / tel. 013 77 76 62
jose.gonzalez@diest.be

>	Technische uitvoeringsdienst
De technische uitvoeringsdienst is een bedrijf
op zich! Hij staat volledig ten dienste van de
inwoners en verzorgt mee de publieke uitstraling van de stad. Er zijn 7 afdelingen met
verschillende taken: onderhoud patrimonium •
wegen en riolering • signalisatie-stadshygiënelogistiek • groendienst-kerkhoven-recyclagepark • onderhoud wagenpark • magazijnbeheer
• administratie
diensthoofd: Jan De Witte
Nijverheidslaan 33, 3290 Diest
tel. 013 35 05 14
jan.dewitte@diest.be
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adviesraden
Diest telt verschillende adviesraden.
Hieronder zetten we ze even voor u op een
rijtje.
Secretariaat Anita Broos
adviesraden anita.broos@diest.be

>	GMINA-raad, Gemeentelijke
Milieu- en Natuurraad Diest
De GMINA-raad is een officieel door de stad
erkende adviesraad die met een autonome
werking actief is rond materies die verband
houden met milieu.
voorzitter: Yves Beken
Hasseltsebaan 16, 3290 Deurne
tel. 013 66 39 58
yvesbeken@skynet.be

>	Landbouwraad
De Landbouwraad is een door het stadsbestuur erkende adviesraad die met een autonome werking actief is rond het landbouwbeleid in Diest.
voorzitter: G. Mollen / Peerstraat 5,
3290 Schaffen / tel. 013 32 24 23
mollen@pandora.be

> Middenstandsraad
De Middenstandsraad Diest is een adviesorgaan van de stad met als doelgroep de
economische actoren van groot Diest.
voorzitter: Herman Smets
Nijverheidslaan 15, 3290 Diest
tel. 013 33 63 26 / herman@alrenco.be

> Cultuurraad
De Cultuurraad is een overkoepelende
adviesraad die alles op het vlak van cultuur in
Diest behartigt. Hij heeft meer dan honderd
culturele verenigingen onder zijn hoede.
voorzitter: Herman Degelin
Molenbergstraat 33, 3290 Diest
tel. 013 31 19 69
mjprincen@skynet.be

> Jeugdraad
De Jeugdraad is een autonoom en door het
stadsbestuur erkend adviesorgaan. Alle
maatregelen die het stadsbestuur wil nemen/
neemt rond het thema ‘jeugd’, worden er door de
jongeren gewikt en gewogen.
voorzitter: Loes Lambeets
Postbaan 23, 3290 Diest
loes_lambeets@hotmail.com

>	LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang)
Het LOK is een gemeentelijke adviesraad die
bevoegd is voor zowel de voorschoolse
(dagopvang) als de buitenschoolse kinderopvang. Het lokaal bestuur is de lokale regisseur
van de kinderopvang.
voorzitter: Greta Parijs
Jagersberg 17, 3294 Molenstede
tel. 013 31 21 11
gparijs@hotmail.com

>	Seniorenraad
De Seniorenraad is een overkoepelende adviesraad die de seniorenproblematiek behartigt.
voorzitter: Denise Geyskens
Kleinbergstraat 60, 3290 Diest
tel. 013 33 62 87
famdidden@skynet.be

>	Sportraad
De Sportraad is een stedelijke adviesraad die
tot doel heeft de sportbeoefening en de
lichaamsbeweging van alle inwoners van Diest
te bevorderen.
voorzitter: Luc Moreels
Tessenderloseweg 17 A, 3290 Diest
moreelsluc@telenet.be

>	VVV Toerisme in Diest, Vereniging
voor Vreemdelingenverkeer VZW
De Vereniging voor Vreemdelingenverkeer en
Toerisme, kortweg VVV Diest, is een vereniging zonder winstoogmerk die fungeert als
stedelijke adviesraad voor toerisme.

>	Zieken- en Gehandicaptenraad
De Zieken- en Gehandicaptenraad, kortweg
ZGR, is een autonome stedelijke adviesraad
die de belangen van personen met beperkingen, wonende in Groot-Diest, verdedigt.
voorzitter: Rosa Geeraerts
Bredestraat 227, 3293 Kaggevinne
gsm 0473 62 16 30
rosageeraerts@gmail.com

>	GECORO (Gemeentelijke Commissie voor
Ruimtelijke Ordening)
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening adviseert het schepencollege of de
gemeenteraad inzake het ruimtelijk beleid van
de gemeente. Zo wordt de commissie
geconsulteerd bij de opmaak van een
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, de
ruimtelijke uitvoeringsplannen en de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen.
voorzitter: Wim Mertens / secretaris:
Paul Degelin / tel. 013 35 32 61

>	DROSS (Diestse Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit)
voorzitter: Paula Broeders
Kerkstraat 23 (Begijnhof), 3290 Diest
gsm 0473 48 21 07
broeders.p@skynet.be

> preventieraad
De preventieraad is bevoegd om adviezen uit
te brengen en voorstellen te doen over ieder
onderwerp dat betrekking heeft op het
voorkomen van misdrijven en onveiligheid
binnen de gemeente.
secretariaat: Karolien Winderix
(preventieambtenaar)
Koning Albertstraat 18, 3290 Diest
tel. 013 32 68 32 / fax 013 33 68 90
karolien.winderix@diest.be
openingsuren: elke werkdag tussen
9 en 17 uur

voorzitter: Erwin Gielen / Sparrenhof
16, 3290 Diest / tel. 013 33 50 14
erwingielendiest@skynet.be
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OCMW diensten
> Algemeen
Een schoonmaakbeurt voor uw huis, een klus
in uw tuin, opvang voor uw peuter of kleuter
overdag? Heeft u het financieel even moeilijk?
Wilt u iets meer weten over voorzieningen voor
gehandicapten of senioren? Bent u op zoek
naar een betaalbare woning? Voor al deze
zaken kunt u bij het OCMW van Diest terecht.
Het OCMW heeft, inspelend op de evoluties in
de maatschappij, een dienstverlening uitgebouwd voor alle Diestenaren, ongeacht hun
achtergrond, gezinssituatie of inkomen.
• OCMW Diest, Hasseltsestraat 30
3290 Diest
• voorzitter Flor Koninckx / tel. 013 35
06 36 / flor.koninckx@ocmwdiest.be
• secretaris: Jeffrey Sprockeels
tel. 013 35 06 35
jeffrey.sprockeels@ocmwdiest.be

>	Financiële dienst
Is bevoegd voor de inning van alle uitgaande facturen , voor het beheer van alle
rekeningen,voor de betalingen van het OCMW
en de opmaak van het financieel gedeelte van
budget en jaarrekening.
• diensthoofd: Robert Bellings,
ontvanger / tel. 013 35 06 22
robert.bellings@ocmwdiest.be
• geassisteerd door bestuurssecretaris
Ilse Vanmechelen / tel. 013 35 06 53
ilse.vanmechelen@ocmwdiest.be
• de financiële dienst is steeds
bereikbaar op tel. 013 35 06 23

>	Sociale dienst
Bij de sociale dienst kunt u terecht voor
financiële steun, leefloon, begeleiding naar
tewerkstelling, problemen met sociale
zekerheidsuitkeringen, juridisch advies,
huurproblematiek, opname in rusthuizen,
budgetbeheer, schuldbemiddeling, enz ...
diensthoofd: Hilde Cardinaels
Hasseltsestraat 30 (2de verdieping),
3290 Diest, tel. 013 35 06 28
hilde.cardinaels@ocmwdiest.be
openingsuren: iedere werkdag tussen
9 en 12 uur of na telefonische afspraak
14

>	Thuisdiensten
Poetsdienst, gezins- en bejaardenhulp,
klusjesdienst, dienst maaltijdbedelingen,
tele-alarm, mindermobielencentrale en
liftbusje, boekbedeling aan huis.
diensthoofd: Gin Gijbels
Hasseltsestraat 31 (gebouw links naast
het ziekenhuis) / tel. 013 35 06 43
gin.gijbels@ocmwdiest.be
openingsuren: iedere werkdag tussen
8 en 12 uur en van 13 tot 16.30 uur

>	Kinderdagverblijf ‘t KEVERTJE
Dagopvang (zie ook pg. 15)
Het kinderdagverblijf staat in voor de dagopvang
van kindjes vanaf de leeftijd van 0 jaar tot zij de
overgang maken naar de kleuterschool. De kinderen worden ondergebracht in 8 leefgroepjes
van gemiddeld 12 aanwezige kinderen.
Naschoolse opvang
Naast de dagopvang verzorgt het kinderdagverblijf ook voor- en naschoolse opvang voor
kinderen van 3 tot 6 jaar. De opvang heeft een
busje voor het vervoer van de kinderen.
diensthoofd: Marie-Thérèse
Moestermans / Kloosterbergstraat 15,
3290 Diest / tel. 013 32 21 92
ingrid.haesevoets@ocmwdiest.be
openingsuren: iedere werkdag tussen
6.45 en 19.15 uur

>	Patrimonium
Verhuur van sociale en/of andere woningen
(o.a. panden op het Begijnhof) • onderhoud
van gebouwen in eigen beheer • verpachting
van landbouwgronden • beheer van bossen •
verhuring jachtrechten • beheer van het
kunstpatrimonium
diensthoofd: Karen Verhaeghe
karen.verhaeghe@ocmwdiest.be,
Contactpersonen: Kathleen Thys,
tel. 013 35 06 30
kathleen.thys@ocmwdiest.be
openingsuren: iedere werkdag tussen
tussen 9 en 11 uur

>	Personeelsdienst
diensthoofd: Ben Jonckers
ben.jonckers@ocmwdiest.be
tel. 013 35 06 37

kinderopvang

> lokalE KINDERopvang

De stad Diest organiseert buitenschoolse kinderopvang, erkend door Kind en Gezin. Deze
opvang is bestemd voor kinderen van het basisonderwijs (kleuter en lagere school). Hiermee wil
de stad tegemoet komen aan ouders met opvangproblemen voor hun kinderen. De kinderopvang
is professioneel uitgerust en beschikt over een team van medewerkers die optimale ontplooiingskansen willen bieden aan elk kind. Ze vindt plaats voor en na de school, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens de schoolvakanties.
dienst BKO: Brigitte Claeys / tel. 013 35 32 84 / brigitte.claeys@diest.be
Cleynaertsstraat 12, 3290 Diest

kinderdagverblijf ‘t kevertje (voorschoolse opvang en kleuteropvang tot 1ste leerjaar)
Diest

Kloosterbergstraat 15, 3290 Diest / tel. 013 32 21 92 / ingrid.haesevoets@ocmwdiest.be

Kliekske (voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar)
Diest

Grauwzustersstraat 10, 3290 Diest / tel. 013 32 69 31 (t.e.m. 1ste leerjaar)

Molenstede

Dorpsplein 4, 3294 Molenstede / tel. 013 32 69 22

Schaffen

Pastorijstraat 3, 3290 Schaffen / tel. 013 32 52 60

Vleugt Vleugtstraat 33, 3290 Schaffen-Vleugt / tel. 013 32 69 27
Deurne

Hasseltsebaan 41, 3290 Deurne-Diest / tel. 013 67 55 37

De kliek (gemelde opvang voor kinderen van het 2de tot 6de leerjaar)
Diest

St.-Jansstraat 2A, 3290 Diest / tel. 013 32 71 44
15

onderwijs

>	Onderwijsinstellingen

Lager onderwijs
GEMEENTELIJK ONDERWIJS

Gemeentelijke Basisschool Molenstede

Gemeentelijke Basisschool Schaffen

Dorpsstraat 82, 3294 Molenstede
tel. 013 32 69 28
gbs.molenstede@scarlet.be / gbs.diest@scarlet.be
www.gbsdiest.be

Vroentestraat 22, 3290 Schaffen
tel. 013 32 69 23
gbs.schaffen@scarlet.be / gbs.diest@scarlet.be
www.gbsdiest.be

Gemeentelijke Basisschool Deurne
Hasseltsebaan 39, 3290 Deurne / tel. 013 67 55 36 / gbs.deurne@scarlet.be / www.gbsdiest.be
SCHOLENGROEP 12 ADITE VAN HET GO!

Kleuterschool Stationneke

Basisschool Station

Sint Jacobsplein 9, 3290 Diest
tel. 013 55 44 39 / kleuterschool@bsstation.be
www.bsstation.be

Weerstandsplein 3, 3290 Diest
tel. 013 35 05 27 / info@bsstation.be
www.bsstation.be

Freinetschool De Pit
Overstraat 37, 3290 Diest, tel. 013 31 16 87 / coordinator@freinetschooldepit.be
www.freinetschooldepit.be
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SCHOLENGROEP SINT-JAN VRIJ ONDERWIJS

Vrije lagere school

Vrije kleuterschool

Peetersstraat 14, 3290 Diest
tel. 013 35 19 20
lagere.school@sjbcdbs.be
www.sjbcdbs.be

Peetersstraat 14, 3290 Diest
tel. 013 35 19 20
kleuterschool@sjbcdbs.be
www.sjbcdbs.be

Vrije kleuterschool
J. Sweygersstraat 14, 3290 Deurne / tel. 013 66 77 39 / kleuterschool@sjbcdbs.be / www.sjbcdbs.be
SCHOLENGROEP VOORZIENIGHEID VRIJ ONDERWIJS

Kleuter en Lagere School

Kleuterschool

Demerstraat 12, 3290 Diest
tel. 013 33 46 31
secretariaat@basisvoorzienigheid.be
www.basisvoorzienigheid.be

Wijngaardstraat 6, 3290 Diest
tel. 013 31 26 45
secretariaat@basisvoorzienigheid.be
www.basisvoorzienigheid.be

VRIJ ONDERWIJS

Gesubsidieerde Vrije Basisschool Schaffen

Gesubsidieerde Vrije Basisschool Heze

Kerkstraat 11, 3290 Schaffen
tel. 013 33 65 40
directie@klaverdrie.be
schaffen@klaverdrie.be
www.klaverdrie.be

Zelemseweg z/n, 3290 Schaffen
tel. 013 31 48 83
directie@klaverdrie.be
heze@klaverdrie.be
www.klaverdrie.be

Gesubsidieerde Vrije Kleuterschool
De Notelaar Kaggevinne

Gesubsidieerde Vrije Basisschool
De Vleugt

Diestersesteenweg 241, 3293 Kaggevinne
tel. 013 31 47 95
info@denotelaarkaggevinne.be
www.denotelaarkaggevinne.be

Vleugtstraat 33, 3290 Schaffen
tel. 013 31 22 84
directie@klaverdrie.be / vleugt@klaverdrie.be
www.klaverdrie.be
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secundair & middelbaar onderwijs
SCHOLENGROEP 12 ADITE VAN HET GO!

Middenschool Prins Van Oranje

Middenschool Prins van Oranje,
afdeling Freinet SO De Pit

Ferdinand Allenstraat 3, 3290 Diest
tel. 013 33 47 70
info@msdiest.be
www.msdiest.be

Ferdinand Allenstraat 3, 3290 Diest
tel. 013 33 47 70
info@msdiest.be
www.msdiest.be

Koninklijk Atheneum

Koninklijk Technisch Atheneum I

Weerstandsplein z/n, 3290 Diest
tel. 013 35 05 20
info@kadiest.be
www.kadiest.be

Boudewijnvest 5, 3290 Diest
tel. 013 35 55 00
info@kta1diest.be
www.kta1diest.be

Koninklijk Technisch Atheneum II

Internaat Zwaluwnest

Weerstandsplein 1, 3290 Diest
tel. 013 35 14 70
info@kta2diest.be
www.kta2diest.be

Weerstandsplein 1, 3290 Diest
tel. 013 35 14 79
info@internaatzwaluwnest.be
www.internaatzwaluwnest.be

SCHOLENGROEP SINT-JAN

Vrij Technisch Instituut Mariëndaal

Diocesane Middenschool

Rozengaard z/n, 3290 Diest
tel. 013 35 01 90
vtim@skynet.be
www.vtim.be

Mariëndaalstraat 44, 3290 Diest
tel. 013 35 01 80
dms.diest@skynet.be
www.dmsdiest.be

Sint-Jan Berchmanscollege
Peetersstraat 14, 3290 Diest / tel. 013 31 12 90 / info@sjbcd.be / www.sjbcd.be
scholengroep voorzienigheid

Eerste graad
Demerstraat 12, 3290 Diest
tel. 013 33 45 84
www.voorzienigheid.be / luc.peirelinck@voorzienigheid.be
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Tweede graad

Derde graad

Demerstraat 12, 3290 Diest
tel. 013 33 74 20
www.voorzieinigheid.be
maddy.vanderbruggen@voorzienigheid.be

Demerstraat 12, 3290 Diest
tel. 013 33 45 69
www.voorzieinigheid.be
marleen.vanmeeuwen@voorzienigheid.be

ACADEMIE
Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst

Hagelandse Academie voor muziek en woord

Overstraat 37, 3290 Diest
tel. 013 32 55 65
fax 013 32 55 67
secretariaat.diest@habk.be
www.habk.be

Grauwzustersstraat 10, 3290 Diest
tel. 013 32 69 29
fax 013 32 75 13
hamw@diest.be
www.hamw.be

hoger onderwijs
Katholieke Hogeschool Leuven / Departement Lerarenopleiding / vestiging Diest

Weerstandsplein 2, 3290 Diest / tel. 016 37 54 00 / dlo.diest@khleuven.be / www.khleuven.be

buitengewoon onderwijs
Buitengewoon Lager Onderwijs
Buitengewoon Secundair Onderwijs - Type 20V1

Buitengewoon Lager Onderwijs
Warandeschool Type 1 en 8

Groenstraat 16, 3290 Molenstede
tel. 013 33 38 86
www.debremberg.be
bubao.bremberg@scarlet.be
buso.bremberg@scarlet.be

(onderdeel van scholengroep Sint-Jan)
Rode Kruisstraat 13, 3290 Diest
tel. 013 31 13 26
info@warandeschool.be
www.warandeschool.be

volwassenen onderwijs
CVO De Oranjerie Diest

Centrum voor Training en Opleiding VDAB

Boudewijnvest 3, 3290 Diest
tel. 013 35 09 90
fax 013 35 09 91
info@deoranjerie.be
www.deoranjerie.be

Lokale Werkwinkel
Veemarkt 5,3290 Diest
tel. 013 35 85 10
info@vdab.be
www.vdab.be

RVA

VDAB

Vaart 25 Bus 3, 3000 Leuven
tel. 016 30 88 50
info@vdab.be
www.vdab.be

Sint-Maartenstraat 5, 3000 Leuven
tel. 016 22 70 96
info@vdab.be
www.vdab.be

Competentiecentra

CBE Open School Campus Diest

Leuvensesteenweg 72, 3290 Diest
tel. 013 32 23 36
info@vdab.be
www.vdab.be

Veemarkt 14, 3290 Diest
tel. 013 32 23 56
diest@cbeopenschool.be
www.cbeopenschool.be
www.basiseducatie.be
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veiligheid

NOODOPROEP 101

>	Politiezone Demerdal - DSZ
coördinaten hoofdpost Diest

Leuvensestraat 92, 3290 Diest / tel. 013 35 05 00 / fax 013 32 23 07
info@politie-demerdal-dsz.be / www.politie-demerdal-dsz.be

openingsuren 24 uur op 24

coördinaten wijkpost Diest

open
VOORMIDDAG
NAMIDDAG

Leuvensestraat 92, 3290 Diest / tel. 013 35 87 76 / fax 013 35 05 06
e-mail: politiepost.diest@politie-demerdal-dsz.be

MA

DI

WOE

DO

VR

ZA

9 tot 12 uur

9 tot 12 uur

9 tot 12 uur

9 tot 12 uur

9 tot 12 uur

van 10 uur

13 tot
16 uur

13 tot
16 uur

13 tot
16 uur

13 tot
16 uur

13 tot
16 uur

tot 14 uur

ZO

gesloten

Korpsleiding
Korpschef: Hoofdcommissaris Roland Pacolet
Leuvensestraat 92, 3290 Diest
korpschef@politie-demerdal-dsz.be
tel. 013 35 05 00 / fax 013 32 23 07

Wijkpost Diest
Postoverste: Commissaris Jos Macken

Adjunct-postoversten:
Hoofdinspecteur Chris Pairoux
Hoofdinspecteur Frank Ronsse
Hoofdinspecteur Chris Vandeweyer

Wie is uw wijkagent?
Diest centrum
Inspecteur Karel Kerckx
Inspecteur Kim Pittevils
tel. 013 35 87 75
fax 013 35 05 06

Webbekom, Wijk Speelhof,
Industrieterrein Webbekom
Inspecteur Patrick Piron
Inspecteur Yves Wittemans
tel. 013 35 87 73
fax 013 35 05 06
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Kaggevinne / Molenstede
Inspecteur Bruno Reynders
Inspecteur Patrick Stalmans
tel. 013 35 87 73
fax 013 35 05 06

Deurne / Schaffen
Inspecteur Dany Put
Inspecteur Cathy Vander Perre
tel. 013 35 87 72
fax 013 35 05 06

Wijkassistente
Daisy Verdonck
(administratieve taken
- bijstand onthaal)

Onthaal
Annicq Van Camp

Leuvensestraat 92, 3290 Diest / tel. 013 35 87 76 / fax 013 35 05 06
politiepost.diest@politie-demerdal-dsz.be,
Info voor alle wijkagenten
gelieve bij het onderwerp van uw mail te vermelden:
‘Ter attentie van inspecteur XX’.

> brandweer diest
noodnummer
voor ziekenwagen en brandweer
coördinaten brandweerkazerne

100 of 112
Schaluinstraat 2, 3290 Diest / tel. 013 38 03 50
fax 013 31 10 02 / brandweer@diest.be

hulpverlening: 24 uur op 24 bereikbaar
administratie: elke werkdag van 8 tot 12 uur en
openingsuren
van 13 tot 16 uur en op afspraak
tel. 013 38 03 50 / fax 013 31 10 02

Brandweerleiding
Brandweercommandant: Kapitein Leo Mees
Schaluinstraat 2, 3290 Diest / tel. 013 38 03 50 / fax 013 31 10 02 / leo.mees@diest.be
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afval & milieu

> huisvuilzakken
Elk gezin dat op 1 januari gedomicilieerd is in
onze stad krijgt jaarlijks een gratis voorraad
van 10 grote huisvuilzakken van 44 l. per
gezinslid met een max. van 5 rollen per gezin.
Voor kinderen jonger dan 3 jaar krijgt u een
bijkomend groot pak. Bij de geboorte van een
kind krijgt het gezinshoofd ook 1 gratis rol van
44 l. De stad organiseert speciale bedelingsdagen waar u uw gratis zakken kunt afhalen.
Neem hiervoor wel uw elektronische identiteitskaart of gemeentekaart mee. Kunt u niet
komen tijdens deze bedelingsdagen? Dan kunt
u de zakken nadien afhalen in het stadhuis en
dit tot en met 31 december.
Om te weten te komen wanneer en waar er wat
wordt opgehaald, kunt u surfen naar
www.diest.be > milieu > afval > afvalsorteren.
Of u kunt de afvalkalender gratis afhalen bij de
dienst Onthaal.
>	Ophaling huisvuil, PMD, papier &
karton, groenafval, KGA
Huisvuil
Huisvuil wordt huis aan huis opgehaald. In de
maanden mei tot en met september vindt de
inzameling wekelijks plaats, in de periode van
oktober tot en met april om de veertien dagen.
Om te weten te komen wanneer en waar er wat
wordt opgehaald, kunt u surfen naar www.
diest.be > milieu > afval > afvalsorteren. Of
u kunt de afvalkalender gratis afhalen bij de
dienst Onthaal. Als er een ophaaldag samenvalt
met een feestdag, dan komt de ophaaldienst op
de eerstvolgende zaterdag. Verder gelden
dezelfde afspraken als anders: zet uw afval
vóór 6 uur ’s morgens buiten of op avond voor
de ophaling na zonsondergang.

PMD
Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en tetrabrik verzamelt u in de blauwe
PMD-zak. Tweewekelijks is er hiervoor een
ophaling over het volledige Diestse grondgebied. U vindt de data op de afvalkalender.
Op www.limburg.net/afvalkalender kunt u de
afvalkalender digitaal raadplegen.
Papier & karton
Voor de ophaling van papier en karton wordt
Diest opgedeeld in vier zones. Elke maand
wordt het papier en karton opgehaald aan
huis. U vindt de data op de afvalkalender. Op
www.limburg.net/afvalkalender kunt u de
afvalkalender digitaal raadplegen.
Groenafval
Om de veertien dagen wordt het groenafval
opgehaald. De ophaaldata vindt u in de
afvalkalender. Op www.limburg.net/afvalkalender kunt u de afvalkalender digitaal
raadplegen.
Glas
Gooi uw gespoeld glas in een glascontainer of
breng het naar het recyclagepark.
Op volgende locaties vindt u glascontainers:
• Diest: Carrefour, Hortensiastraat, Papenbroekstraat, zwembad, kerkhof, Beukenplein, Vissersstraat, Station, Veemarkt en
recyclagepark
• Kaggevinne: kerk
• Deurne: parking voetbal SOK
• Molenstede: kerk, Klappijstraat, Heide t.h.v.
camping Stille Kempen
• Schaffen: Stationsplein, Zelemseweg, hoek
Postbaan/ Hezestraat
• Vleugt: aan de sporthal in de Vleugtstraat
KGA (klein gevaarlijk afval)
KGA bestaat uit gevaarlijke chemische
producten en hun verpakking. KGA brengt u
naar het recyclagepark, bij voorkeur in de
originele verpakking.
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Grofvuil
Zoals u weet is grofvuil niet-recycleerbaar afval dat te groot of te zwaar is voor uw huisvuilzak.
Grofvuil wordt één keer per maand aan huis opgehaald (data zie afvalkalender of
www.limburg.net/afvalkalender). Wilt u grofvuil meegeven? Volg dan volgende richtlijnen:
1. Vraag een ophaling aan via www.limburg.net, of bel naar het gratis nummer 0800 90 720. De
aanvraag moet ten minste één week voor de voorziene ophaaldag gebeuren.
2. Kleef een grofvuilsticker ter waarde van 20 euro op uw afval. Deze koopt u in het stadhuis.
Een afzonderlijk voorwerp of een samengebonden bundel mag maximaal 70 kg wegen,
maximaal 2 meter lang en 1 meter breed zijn. U mag niet meer dan 2 m³ per keer aanbieden.
U kunt uw grofvuil, mits betaling, ook afleveren op het recyclagepark.

> recyclagepark
Het recyclagepark wordt uitgebaat door de afvalintercommunale limburg.net.
Dinsdag 12 juni 2012 gaat het nieuwe recyclagepark open. Tot en met zaterdag 9 juni 2012 kunt
u terecht op het recyclagepark in de Kluisbergstraat. De openingsuren vindt u op de website van
de stad Diest: www.diest.be > openingsuren staddiensten
Openingsuren tijdens de winter (vanaf dinsdag na het weekend waarin omgeschakeld wordt naar de wintertijd)
MA
VOORMIDDAG

DI

WOE

DO

VR

ZA

van 9 tot
12.30 uur

van 9 tot
12.30 uur

van 9 tot
12.30 uur

van 9 tot
12.30 uur

van 9 tot
12.30 uur

van 13 tot
16 uur

van 13 tot
16 uur

van 13 tot
17 uur

van 13 tot
16 uur

van 13 tot
16 uur

gesloten

gesloten
NAMIDDAG

ZO

Openingsuren tijdens de zomer (vanaf dinsdag na het weekend waarin omgeschakeld wordt naar de zomertijd)
MA
VOORMIDDAG

DI

WOE

DO

VR

ZA

van 9 tot
12.30 uur

van 9 tot
12.30 uur

van 9 tot
12.30 uur

van 9 tot
12.30 uur

van 9 tot
12.30 uur

van 13 tot
17 uur

van 13 tot
17 uur

van 13 tot
18 uur

van 13 tot
17 uur

van 13 tot
16 uur

gesloten
NAMIDDAG

ZO

gesloten

Nijverheidslaan 33b, 3290 Diest
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infrastructuur
Retributies
Het recyclagepark is geautomatiseerd. Elk bezoek wordt geregistreerd aan de hand van de
gemeentekaart of uw elektronische identiteitskaart. Gezinsleden kunnen zich met hun eigen
elektronische identiteitskaart aanmelden.
Uw gezin kan volgende hoeveelheden gratis op het park afleveren:
recycleerbaar afval
500 kg/gezin

groen
400 kg/gezin

zuiver bouwpuin
1.000 kg/gezin

asbest
200 kg/gezin

Wanneer u een quotum heeft opgebruikt, worden volgende tarieven aangerekend:
recycleerbaar afval
0,05 euro/kg

groen
0,05 euro/kg

zuiver bouwpuin
0,05 euro/kg

asbest
0,08 euro/kg

Voor volgende afvalfracties moet u onmiddellijk betalen:
grond
0,05 euro/kg

hout
0,05 euro/kg

gemengd
bouwpuin
0,08 euro/kg

grofvuil
0,18 euro/kg

roofing
0,18 euro/kg

treinbielzen
(c-hout)
0,18 euro/kg

Volgende fracties behoren tot recycleerbaar afval: papier/karton, holglas, vlakglas, pmd, kga,
aeea, autobanden, gemengde kunststoffen, textiel, metalen.

> Sportinfrastructuur
Stedelijk zwembad De Warande, Omer Vanaudenhovelaan 3, 3290 Diest
open
VOORMIDDAG
NAMIDDAG

MA

DI

WOE

DO

VR

ZA

ZO

van 8.30 uur

van 7 uur

van 8.30 uur

van 7 uur

van 7.30 uur

van 8 uur

van 8 uur

tot 22 uur

tot 16.30 uur

tot 22 uur

tot 16.30 uur

tot 23 uur

tot 16.30 uur

tot 13 uur

Opgelet! De kassa sluit 30 minuten voor en de cafetaria een uur na het sluitingsuur van het
zwembad.
Overige sportaccommodaties

Sportzaal KTA1
Nijverheidslaan 14, 3290 Diest
Sportzaal De Warande
Omer Vanaudenhovelaan 3, 3290 Diest (boven
zwembad)

Sport- en feestzaal Vleugt
Gemeentelijke Basisschool Schaffen-Vleugt,
Vleugtstraat 33, 3290 Schaffen
Warandestadion
Omer Vanaudenhovelaan z/n, 3290 Diest

Al deze sportaccommodaties zijn ook te huur voor verenigingen en/of particulieren.
Luce Smeyers / tel. 013 32 69 25 / fax 013 31 58 78 / zwembad@diest.be
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> CultUURcentrum en ontmoetingscentra
U wilt graag een feestje organiseren in Diest? U hebt nood aan een vergaderzaal? Uw vereniging
wil een evenement organiseren? Of u wilt een congres, studiedag of colloquium houden? Of wat
dacht u van een tentoonstelling of een theatermanifestatie? Dat kan allemaal in het Cultuurcentrum (op de 3 locaties: den Amer, Begijnhof en Lakenhalle) of in één van onze ontmoetingscentra. Voor meer informatie en reservaties kunt u op onderstaande gegevens terecht:
Cultuurcentrum Diest
In het Cultuurcentrum Diest kunt u terecht in verschillende zalen met uiteenlopende capaciteiten.
open
VOORMIDDAG

MA

DI

WOE

DO

VR

van 8.30 tot
12.30 uur

van 8.30 tot
12.30 uur

van 8.30 tot
12.30 uur

van 8.30 tot
12.30 uur

van 8.30 tot
12.30 uur

van 13.30
tot 16 uur

van 13.30
tot 19 uur

van 13.30
tot 16 uur

van 13.30
tot 16 uur

van 13.30
tot 16 uur

ZA

ZO

gesloten
NAMIDDAG

Secretariaat: den Amer /Nijverheidslaan 24-26, 3290 Diest / tel. 013 46 06 40 / info@ccdiest.be

Ontmoetingscentra
Scafnis Schaffen
Sint-Hubertusplein 60 bis
3290 Schaffen

SOK Deurne
Hasseltsebaan 43
3290 Deurne

Gaston Didden
Kleinbergstraat 60, 3290 Schaffen
tel. 013 33 62 87
famdidden@skynet.be
Open elke dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur
(behalve op feestdagen en tussen 10 en 31 juli)

Open elke donderdag tussen 19 en 20 uur
of na telefonische afspraak met
Victorine Lemmens-Geerts op
tel. 0477 33 07 06

’t Molenhuis Molenstede
Dorpsstraat 45
3294 Molenstede

De Ketel Kaggevinne
Diestersteenweg 237
3293 Kaggevinne

Open elke donderdag van 18 tot 19 uur
(uitgezonderd feestdagen en verlof,
best na telefonische afspraak op
tel. 0475 87 98 23)
e-mail (reservaties):
molenhuis.res@gmail.com
e-mail (raad van bestuur):
molenhuis.rvb@gmail.com

Cafetaria, feestzaal en keuken
Danny Van Steijvoort
Statiestraat 22, 3290 Diest
tel. 013 31 46 19
vansteijvoort.danny@skynet.be
Turnzaal en aanpalend lokaal
Patrick Madalijns, Bredestraat 125,
3293 Kaggevinne, tel. 013 32 22 53
patrick.madalijns@skynet.be
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toerisme

>	Diest, mijn stad
Toerisme is zeer belangrijk voor Diest. Om
Diest te promoten voert de vzw Toerisme
Diest al enkele jaren campagne met de
slagzin ‘Diest, mijn stad'. Zes ‘DBV’s’, oftewel
‘Diestse Bekende Vlamingen’, werden bereid
gevonden om deze campagne als ambassadeur voor onze stad te ondersteunen. Het
gaat om Guy Swinnen, Jasper Erkens, Mario
Aerts, Felix Allen, Liliane Saint-Pierre en
Kathleen Vandenhoudt. Zij verloren als
lokale bekende Vlamingen hun hart aan Diest
en willen onze stad mee promoten als toeristisch centrum.
De zes DBV’s verleenden ook hun medewerking aan de brochure 'Diest, mijn
smaakvolle stad'. Hierin geven zij prijs welke
Diestse specialiteiten zij graag eten. In de
brochure kom je ook meer te weten over de
Diestse streekgerechten. Als nieuwe inwoner
schenkt het stadsbestuur u alvast graag een
exemplaar.
Maak zeker ook kennis met de charmes van
Diest: haar historische en folkloristische rijkdom, haar prachtige ligging in het Hageland,
haar recreatiemogelijkheden en troeven op
kunstzinnig en gastronomisch gebied.
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De website www.toerismediest.be of
www.diestmijnstad.be biedt u een
voorsmaakje.
Behalve de stad promoten, stimuleert de
vzw Toerisme Diest ook privé-initiatieven in
de toeristische sector. Zo kunt u bij Toerisme
Diest terecht voor meer informatie over de
wetgeving voor het opstarten van een Bed &
Breakfast. Dankzij het privé-initiatief onderging de hotelinfrastructuur in Diest trouwens
een bescheiden doch belangrijke verruiming.
Toerisme Diest verkoopt verder ook toeristische promotieartikelen, zoals typische
Diestse streekpakketten. Naar eigen keuze
kunt u zelfs uw eigen streekpakket samenstellen door de gewenste streekproducten
bij Toerisme Diest uit te kiezen. Tevens zijn
er Diestse souvenirs te koop zoals sleutelhangers, mokken, pins, spaarvarkentjes en
uiteraard de brochures.
Toerisme Diest wil Diest als centrumfunctie
binnen het Hageland uitbouwen. De erkenning
van Diest als streekcentrum van het Hageland
wordt één van de grote uitdagingen van de
volgende jaren. Wij en onze Diestse Bekende
Vlamingen zijn er alvast klaar voor. En u?

>	Stadsmuseum ‘De Hofstadt’
(Stedelijk Museum van Diest)
Stadsmuseum ‘De Hofstadt’ bevindt zich in
de historische onderbouw van het
beschermde stadhuis. De Romaanse zuilen
en de gotische kruisgewelven bezorgen het
museum een bijzondere sfeer. De talrijke
oudheidkundige voorwerpen en de waardevolle kunstschatten die er zijn ondergebracht, passen perfect in het kader zonder
afbreuk te doen aan de architectuur. Ze
illustreren op passende wijze de geschiedenis van de stad en haar inwoners.
Wist u trouwens dat Diest één van de
belangrijkste kunstwerken van Vlaanderen
huisvest? Het gaat om het schilderij ‘de
Annunciatie’ van Hendrick ter Brugghen, één
van de grootste schilders van de Utrechtse
school. Het werk staat op de 31ste plaats van
de prestigieuze lijst van het topstukkendecreet. Dit decreet houdt de bescherming van
het belangrijkste roerend cultureel erfgoed
in dat omwille van zijn bijzondere historische,
cultuurhistorische, artistieke of wetenschappelijke betekenis voor de Vlaamse Gemeenschap in Vlaanderen bewaard moet blijven.
Stadsmuseum 'De Hofstadt' is voor Diestenaars gratis te bezoeken op vertoon van de
identiteitskaart.

Stadsmuseum De Hofstadt
Grote Markt 1 (stadhuis)
3290 Diest
Dienst Toerisme
Koning Alberstraat 16a
3290 Diest
tel. 013 35 32 71
fax 013 32 23 06
toerismereservatie@diest.be
www.toerismediest.be
www.diestmijnstad.be
Lokaal info-kantoor
‘In de zevende hemel’
Kerkstraat 21
Begijnhof Diest
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extra

> gratis cultuurcheques

Ontvang voor
15 euro gratis
cultuurcheques

CULTUUR
CHEQUE
15 EURO

€

Met enkele gerichte inspanningen wil het stadsbestuur het culturele leven in
Diest graag een duwtje in de rug geven. Zo kunnen bepaalde doelgroepen een
aanvraag indienen voor gratis cultuurcheques.
Wie komt in aanmerking?
Jongeren onder de 18 jaar, studenten tot 25 jaar, mensen met het WIGWstatuut, personen van allochtone afkomst en senioren vanaf 60 jaar kunnen
elk cultureel seizoen (september - juni) drie gratis cultuurcheques aanvragen.
Daarmee krijgen ze telkens 5 euro korting op de toegangsprijs van culturele
activiteiten in Diest, georganiseerd door de partners in cultuur. Dat betekent
in totaal een korting van 15 euro. Aarzel dus niet, vraag uw cultuurcheques
zo snel mogelijk aan en kom mee genieten van het culturele aanbod in Diest!
Aanvragen kunnen ingediend worden via de cultuurbeleidscoördinator of via
de dienst onthaal.

> Plaats uw event zelf online!

Wilt u zelf een activiteit toevoegen aan onze UiTagenda? Surf dan naar
www.UiTdatabank.be en voer uw activiteit in! Uw activiteit wordt automatisch
overgenomen in onze stedelijke UiTagenda en verschijnt bovendien nog op een
heleboel andere websites, vb. UiTinVlaanderen.be, nieuwsblad.be,
humo.be, enzovoort!
Hulp nodig bij het invoeren?
Contacteer de dienst cultuurbeleid : cultuurbeleid@diest.be of tel. 013 46 06 47
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mobiliteit
> belbus
Geen zin in het zoeken naar een parkeerplaats of files? Het openbaar vervoer biedt een prima
alternatief voor de eigen auto, ook in Diest. Laat u dus vervoeren … zonder kopzorgen!
De belbus rijdt enkel op verzoek. Om in Vlaams-Brabant deze belbus te nemen belt u naar de
buscentrale op het nummer 070 220 200. Dat kan tot 2 uur voor uw vertrek maar wij raden u aan
om 1 dag op voorhand te reserveren. De centrale is op weekdagen bereikbaar van 6 tot
19 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen van 9 tot 16 uur.
Voor een ticket (heen en terug) betaalt u van maandag tot vrijdag 0,50 euro. Iedere zaterdag
kunt u voor slechts 1 euro met de rechtstreekse lijn- of belbus naar Diest en terug. Dat kan
bijvoorbeeld vanuit Geel, Tessenderlo, Beringen, Heusden-Zolder, Hasselt, Tienen, Leuven of
Aarschot.
Wilt u meer informatie over de belbus? Surf dan naar www.diest.be, www.delijn.be of bel naar
De Lijn op het telefoonnummer 070 220 200.
www.diest.be / www.delijn.be / tel. 070 220 200

> de trein
Diest is goed bereikbaar via het openbaar vervoer. Voor de uurregelingen van de NMBS kunt u
zich rechtstreeks wenden tot het NMBS-loket op het telefoonnummer 011 29 68 00.
Of u kunt surfen naar www.b-rail.be.
Station Diest / Turnhoutsebaan 1, 3290 Diest
Openingsuren loket: ma-vr: van 6.10 uur tot 20.30 uur / za-zo: van 6.10 uur tot 20.30 uur

> Parkeren
15 minuten GRATIS Iedereen kan in de betalende parkeerzones in Diest-centrum
‘15 minuten gratis parkeren’. Zo kunt u snel een boodschap doen
PARKEREN en
zonder parkeergeld te betalen of het risico te lopen beboet te
sms-parkeren worden.
Praktisch:
om een kwartiertje gratis te parkeren, moet u één keer op de
groene knop van de parkeerautomaat drukken. U krijgt dan gratis
een parkeerticket voor 15 minuten dat u zichtbaar in uw voertuig
legt. De ‘15 minuten gratis parkeren’ zijn uiteraard niet cumuleerbaar met de gewone parkeertarieven. U moet dus kiezen tussen kort gratis parkeren (max. 15 minuten) of gewoon betalend
parkeren, en dit afhankelijk van de zone.
U vindt het parkeerplan met de verschillende zones en info over
o.a. SMS-parkeren op www.diest.be.
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Den Amer
allen
daarheen

EEn
'KlapKE'
doEn
Kan dEugd
doEn

> stad diest informeert
www.diest.be
• Laatste nieuwtjes
• Online meldingskaart
• Een overzicht van de openbare werken
• Algemene informatie over de verschillende
stadsdiensten
• Uitgebreide informatie over alle infrastructuur die de stad ter beschikking stelt
• UiT-kalender
... Ontdek het zelf op www.diest.be!

Stedelijk informatieblad kletske
Tweemaandelijks wordt het infoblad 'tKletske
huis aan huis verspreid in groot Diest. Hierin
vindt u nieuws over gemeenteraadsbeslissingen, artikels over milieu, cultuur, jeugd, sport,
welzijn, enz. Ook de UiT-kalender wordt hierin
opgenomen.
Stadsinfo
De stadsinformatie verschijnt ook in de
huis-aan-huisbladen: de Weekkrant en
Passe-Partout. U kunt deze ook raadplegen
op www.diest.be.
www.facebook.com/staddiest
@staddiest
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> in contact met uw stadsbestuur
Heeft u een vraag voor het College van
Burgemeester en Schepenen?
Op pagina 4 & 5 vindt u een lijst met de leden
van het Schepencollege en hun
contactgegevens en bevoegdheden.
Heeft u iets te melden (defecte straatlamp,
straatsteen los, geurhinder, ...)?
U kunt uw meldingen dag en nacht doorbellen op het gratis nummer 0800 93473 of
mailen naar onthaal@diest.be of via de online
meldingskaart op www.diest.be.
Heeft u een beleidsmatige vraag voor
de Gemeenteraad?
Elke burger heeft het recht om schriftelijk een
beleidsmatige vraag aan de gemeenteraad te
richten.
Er zijn wel enkele voorwaarden:
• Uw aanvraag mag niet anoniem zijn.
• Uw verzoek dient concreet en duidelijk te
worden omschreven.
• Het onderwerp moet tot de bevoegdheid
van de gemeenteraad behoren.
• Uw vraag mag niet handelen over persoonlijke aangelegenheden van de raadsleden
en mag geen beledigend taalgebruik
bevatten.
• Uw verzoekschrift moet minstens 14 dagen
voor de gemeenteraadszitting worden
ingediend en ontvangen.

Op www.diest.be vindt u een modelformulier voor een verzoekschrift aan de
Gemeenteraad. U vindt er ook de data van
de komende raadszittingen.
Heeft u een klacht?
Bent u naar aanleiding van een specifiek
dossier niet tevreden over onze dienstverlening? Dan kunt u een klacht indienen
bij het klachtenmeldpunt op de preventiedienst.

Karolien Winderix
(preventieambtenaar)
Koning Albertstraat 18,
3290 Diest
tel. 013 32 68 32
fax 013 33 68 90
karolien.winderix @diest.be

Opgelet: een klacht kan niet anoniem
worden ingediend!
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V.U.: Het college van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 1, 3290 Diest. Realisatie:

stad diest

diest mijn stad | basislogo | cmyk invert

Stadhuis
Grote Markt 1
3290 Diest
tel. 013 31 21 21
fax 013 32 23 06
info@diest.be
www.diest.be

