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Alleen samen kunnen we van  
integratie een succes maken 
Ondanks al de pogingen van onze maatschappij kan je de integratie van 
nieuwkomers niet echt een groot succes noemen. Ook niet in Machelen- 
Diegem. Nieuwkomers kunnen hun rol in onze samenleving maar op- 
nemen door de taal te leren, te werken en de basisregels van onze maat-
schappij te respecteren. Deelnemen aan ons sociaal en cultureel leven is 
daarbij het belangrijkste. Maar niet alle nieuwkomers zijn daartoe bereid. 

We legden ons oor te luisteren bij de 
Vlaamse inwoners. Die verzuchten dat het 
sociaal leven verdwijnt en dat vele nieuwko-
mers met allochtone roots zich verschuilen 
binnen hun eigen cultuur en gemeenschap.

Misschien moeten wij allen samen onze rug 
rechten en duidelijk maken dat  
Vlamingen gastvrij zijn. Wij willen ieder-
een de kans geven om deel uit te maken 
van onze gemeenschap. Maar dan moeten 
nieuwkomers die kansen ook willen grijpen. 
Want integratie moet van beide kanten 
komen.

Stijgende aandacht 
voor verkeers- 
veiligheid 

De N-VA kaartte al verschillende 
malen de onveilige verkeers- 
situaties aan de Machelse 
scholen aan. Met resultaat. Want 
we stellen met genoegen vast 
dat nu ook de meerderheid hier 
aandacht aan besteedt. Al zou 
het best iets sneller mogen gaan 
met het effectief uitvoeren van de 
(vaak door de N-VA voorgestelde) 
oplossingen.

In heel Vlaanderen vallen er 
betreurenswaardige slachtoffers 
aan scholen. Daarom is het ook 
in Machelen en Diegem nodig om 
verbeterpunten voor de veiligheid 
te benoemen, gepaste oplossin-
gen te zoeken en de belangrijkste 
pijnpunten snel aan te pakken.

Een absolute verkeersveiligheid 
is niet realiseerbaar, dat weet de 
N-VA ook. Maar als de gemeente 
en de inwoners gezamenlijk hun 
verantwoordelijkheid opnemen 
om de veiligheid te waarborgen, 
dan kunnen we een groot aantal 
ongevallen vermijden. 

Bart Masschelein

 Michel Van Neste
     Voorzitter N-VA  
     Machelen-Diegem

15 juni
Staatssecretaris Theo Francken komt naar Zaventem

29 juni
Openledenvergadering N-VA Machelen-Diegem

2 juli
Vlaams Feest Begoniagaarde

11 juli
Bevlaggingsactie: laat de leeuw maar klauwen!

17 september
Familiedag voor N-VA-leden en sympathisanten

15 oktober
Stoempfestijn in Diegem

Noteer alvast in je agenda!
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Waar kunnen verenigingen terecht als Nova-complex 
plaats moet ruimen?
Een bloeiend verenigingsleven is essentieel voor 
onze levenskwaliteit, want het helpt om een hechte 
gemeenschap te vormen. De N-VA is dan ook niet te 
spreken over de plannen waarin het huidige Nova-
complex – een thuishaven voor vele verenigingen - 
plaats moet ruimen voor appartementen en waarbij 
de zalen gekortwiekt worden.

Eerst en vooral zien de Machelaars weer een stukje 
jeugdherinneringen uit het straatbeeld verdwijnen. 
Eén van onze belangrijkste verenigingen, de harmonie, 
verliest bovendien haar concertzaal. En wat met de andere 
verenigingen? Zullen zij de tijd die nodig is voor de bouw van 
een nieuw complex zonder kleerscheuren overleven? Velen 
vrezen het ergste. Wellicht zullen ze zelf op zoek moeten gaan 
naar een andere locatie.

Gemeente moet uitwijkmogelijkheden ondersteunen
 
Binnen Machelen rest immers enkel de nieuwe Bosveld-site 
als uitwijkmogelijkheid. De evenementzalen zullen daar 
vanaf oktober beschikbaar zijn, maar ze bieden niet dezelfde 
mogelijkheden als het Nova-complex. De polyvalente zaal is wel  
 

uitgerust met een keuken, maar de nodige potten, pannen en 
servies ontbreken.  
 
Ondanks de persberichten blijven de eigenaars van het Nova-
complex erbij dat nog geen definitieve beslissing genomen is 
over de toekomst van het gebouw. De N-VA zal de gemeente dan 
ook op haar verantwoordelijkheid wijzen. De gemeente moet 
de uitwijkmogelijkheden naar andere plaatsen doeltreffend 
ondersteunen, met volledige aandacht voor de noden van de 
verenigingen.

Het verenigingsleven heeft een sterke sociale waarde in de 
samenleving. De N-VA wil ten volle meewerken om deze waarde 
in onze gemeente te bewaren. 

Raymonde Leskens & Bart Masschelein

In Vino (et Caseo) Veritas
Op 4 maart organiseerde N-VA Machelen-Diegem haar jaarlijkse kaas- en wijnavond. Het werd  
opnieuw een gigantisch succes. Dank aan alle sympathisanten en heel graag tot volgend jaar!

Mijn Diegem, jij bent erg veranderd …
De bevolking groeide in Machelen de laatste jaren stevig aan. Dat is haast volledig te wijten aan de inwijking 
van anderstaligen uit Brussel. Vooral Diegem voelt dit aan den lijve. De grootstad met haar inwijkelingen 
begint onze (deel)gemeente aardig in te palmen. De oorspronkelijke Diegemnaar ziet daardoor zijn aloude 
leefwereld hoe langer hoe meer veranderen. 
Kleinhandel heeft het moeilijk
De kleinhandel, motor van het buurtleven, krijgt het steeds 
moeilijker om het hoofd boven water te houden. Niet alleen 
omdat het cliënteel verandert maar ook omdat steeds meer grote 
winkelketens zich in de dorpskern vestigen. Het winkelpubliek 
heeft daardoor weinig of geen band meer met onze gemeente.

Groene ruimte volgebouwd
De schaars overgebleven open (groene) ruimte wordt 
daarenboven volgebouwd met bouwprojecten die nog meer 
‘zonevreemde’ Brusselse  inwijkelingen aantrekt. 

Omdat ze het Diegem van weleer steeds minder herkennen, 
vinden sommigen het welletjes en zoeken ze andere oorden op. 
Dit kan toch niet de bedoeling zijn van ons gemeentebestuur, 
dat volop investeert in vrijetijdssites en de heropwaardering van 
de Machelse dorpskern?  

De N-VA hoopt dan ook dat het schepencollege niet blind blijft 
voor de sluipende gedaanteverandering van Diegem. 

Luc Verbiest
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Jongeren en politiek: een geslaagde combinatie
Voor jongeren van vandaag is de (gemeente)politiek, over de 
partijgrenzen heen niet echt wervend meer. De kloof tussen de jeugd en 
de politici is vaak bijzonder groot. Het is ooit anders geweest. Toch ziet 
de N-VA nog een belangrijke rol weggelegd voor jongeren in de lokale 
politiek van Machelen-Diegem.
Jongeren zijn namelijk nog steeds betrokken bij de maatschappij. 
Alleen doen zij dit niet meer onder het mom van een Vlaamse 
of sociale strijd. Zij focussen eerder op eigen welzijn en 
persoonlijke ontplooiing  dan op  maatschappelijke welvaart. 

Om de interesse voor de gemeentelijke politiek opnieuw aan 
te wakkeren, wil de N-VA in de eerste plaats luisteren naar de 
jongeren. Wij staan open voor een debat met de Machelse jeugd 
om te horen wat hun verwachtingen zijn en welke rol zij daarin 
zien voor de politiek. 

Ben jij jong en wil 
je jouw mening 
hierover kwijt? Laat 
ons dan iets weten! 
Jouw inbreng is van cruciaal belang. 

Want het is jouw toekomst die we nu moeten voorbereiden.

Luc Verbiest & Bart Masschelein

Afvalterreur is smet op imago gemeente
In ons huis-aan-huisbald van januari 2016 stelden wij het sluikstorten in 
Machelen aan de kaak. Hoewel de situatie aan de Ritwegerlaan merkelijk is 
verbeterd, houdt afvaldumping op andere plekken aan. In de wegbermen 
van de Woluwelaan troffen we onlangs bijvoorbeeld nog Brusselse wit-
blauwe vuilniszakken aan. 

Nieuw is de problematiek niet, maar wel de respectloze brutaliteit waarop nu 
gesluikstort wordt. Vuilniszakken worden zonder scrupules gedumpt aan de 
kant van de rijbaan. Omdat de zakken makkelijk openscheuren, verspreidt 
de inhoud zich over de openbare weg, de bermen en de fietspaden. Een smet 
op het imago van onze milieubewuste gemeente!

Luc Verbiest

Ma-Die-tjes en Datjes 

Vlaanderen investeert in Machelse mobiliteit
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts  
(N-VA) verhoogt het investeringsbudget voor de 
fiets naar een historisch hoog niveau. En dat merken 
we ook in onze gemeente. Zo werd er de afgelopen 
maanden hard gewerkt aan een nieuwe fiets- en 
voetgangerstunnel. 
Deze investering kadert in de heraanleg van de Woluwelaan. 
Fietsers en voetgangers zullen zich in de nabije toekomst veiliger 
en aangenamer van de wijk Schetsveld naar de wijk Beaulieu (en 
omgekeerd) kunnen begeven. 

Fietssnelwegen als alternatief voor de auto
Daarnaast investeert Vlaanderen fors in fietssnelwegen. Dit zijn 
fietsroutes tussen steden die tot 15 à 20 km van elkaar liggen. 
Ze bieden de mogelijkheid om snel naar het werk of school te 
fietsen. Uiteraard kunnen ook recreatieve fietsers de routes 
gebruiken. 

In onze regio komen er fietssnelwegen op de routes Brussel-
Leuven, Brussel-Boom en Brussel-Antwerpen. Minister Weyts 
wil zo meer Vlamingen verleiden om de auto te ruilen voor 
de fiets. Deze Vlaamse investeringen in snelle, veilige en 
comfortabele fietsverbindingen maken fietsen in elk geval 
aantrekkelijker.

Bart Masschelein

 Snelle, veilige en comfortabele fietsverbindingen maken fietsen     
   in Machelen-Diegem aantrekkelijker.

 Dit soort afvaldumping moeten we bestrijden én     
   bestraffen!



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


