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Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 1 februari hebben wij de
eer N-VA-Europees Parlementlid
Mark Demesmaeker te ontvangen
op de Nieuwjaarsreceptie van onze
N-VA-afdeling in zaal Nova in
Machelen. Mark behoeft nauwelijks
nog een introductie.

Mark is overigens de peter van onze
afdeling, een opdracht die hij graag
aannam. Sinds 2013 zetelt hij in het
Europees Parlement. In 2014 werd
hij herverkozen, als een van de leden
van de vierkoppige N-VA-fractie.

Mark is de persoon bij uitstek om
ons meer uitleg te geven over de
politieke werking van de Europese
unie. Hij komt ons graag toelichten
hoe Europa ons kan helpen om ons
land terug op het juiste pad te krij-
gen.

Voor meer inÍormatie, verwijzen we
u naar de banner onderaan deze
bladzijde.

Wij hopen u alvast te mogen verwel-
komen.

Luc Ve-rbie-st

Wij zijn ervan overtuigd dat we als sociaal
vooruitstrevende partij niet enkel de
lokale belangen van alle Vlamingen kun-
nen dienery maar dat we ook voluit wen-
sen mee te werken aan de integratie van
alle nieuwkomers in onze gemeente. Op
die manier willen we ervoor zorgen dat
ieder van ons zich morgen ook nog thuis-
voelt in onze gemeente en dat meer jonge
mensen verkiezen in onze gemeente te
blijven wonen.

Ons uitgebreid verenigingsleven is hierbij
nog steeds het bewijs dat er in Machelen-
Diegem wel wat leeft. We mogen echter
ook gerust toegeven dat deze verenigin-
gen wel een tandje bij moeten steken, wil-
len ze de tand des tijds overleven.

Er ligt dus nog een hele uitdaging voor
ons klaar, maar samen met u willen we er
het allerbeste van maken.

Onze welgemeende wensen voor een
schitterend en gezond 2015 !

Om een toost uit te brengen op het nieuwe
jaar nodigen we u daarom van harte uit
op onze nieuwjaarsreceptie op zondag
1 februari 2015 om 11.00 uur in zaal Nova
te Machelen.

Met Vlaamse groeten,

Lieae DeWitte
V o o r zitter N -V A Machelen-D ie gem
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HET BESTE MAKEN VAN DE VELE UITDAGINGEN
Er is alweer een jaar voorbii, tijd, dus om
even stil te staan bij de voorbije gebeur-
tenissen. Als we daarbij even terug-
blikken op de evolutie in onze eigen
gemeente, merken we een steeds toe-
nemende verkeersdrukte, steeds meer
Machelaars die onze gemeente ontvluch-
ten, het gekibbel rond Uplace, de gevan-
genis, het nieuwe tramstation, de
verbreding van de ring, en zo kunnen
we nog wel even verder gaan.

Sommige zaken zien we met enthousi-
asme tegemoet, anderen met het nodige
voorbehoud. Gezien vele van deze mega-
projecten geen lokale materie z1jn, is de
lokale invloed over het al dan niet verwe-
zenlijken ervan en de manier waarop ech-
ter beperkt.

AIs lokale N-VA-afdeling trachten we
daarom zo goed mogelijk op de hoogte te
blijven van de stand van zaken. U kan ons
dan ook steeds contacteren over een van
deze onderwerpen.

Daarnaast is het wel onze betrachting om
zo dicht mogelijk bij u en al de mensen
van onze gemeente te staaÍL te vernemen
wat de verzuchtingen zijn, te trachten een
antwoord en steun te bieden daar waar
dat in onze mogelijkheden ligt.

t
DEMGtt.DURVIN.00Eil.

Groag nodigen wij u uit op onze
Kerklaan te Mdchelen op
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Nadat we 26 jaar in Wemmel
hadden gewoond, kwamen
we op onze nieuwe stek in
Machelen terecht en stelden
vast dat ook hier aan het
'Vlaming zijn' nog stevig zou
moeten gewerkt worden.

Op een zekere avond werd er aangebeld en stond Rom voor
de deur. We wisten direct waarover het zos gaar. en volg-
den hem onmiddellijk naar de N-VA om het Vlaamse ka-
rakter van onze nieuwe gemeente te helpen benadrukken.

Toen hij dan enkele weken voor de gemeenteraadsverkie-
zingen in het gezelschap van een lieve dame andermaal
kwam aanbellen, waren we direct compleet verkocht.

Het gevolg is dat ik nu al een tijdje penningmeester van de
plaatselijke afdeling ben, waarbij ik door mijn vrouwtje
Arlette voluit wordt gesteund, waarvoor ik haar heel dank-
baar ben.

ln de kijker ... Gilbert Van Hemelryck
Mijn naam is Gilbert Van Hemelryck en ik ben getrouwd
met Arlette De Cock. Samen hebben we drie prachtige
kinderery zijnde Saskia, Dieter en Agneta. We zijn ook
de fiere oma en opa van Lobke, Seppe en Ferre.

We hebben in Machelen ook een goeie vriend wonerl Rom
Van der Auwera. Samen gaven we jarenlang les in dezelfde
school. Arlette als zorgcoördinator, ik als onderwijzer, Rom
als leraar Nederlands en Latijn.

Samen zaten we onder andere in het Comité voor Veilig-
heid en Gezondheid twaat we de Inrichtende Macht en/ of
de directie al eens (zachtjes...) op stang durfden jagen,
maar ook de kans hadden om met een ontroerende regel-
maat het Vlaamse karakter van onze school te benadruk-
ken.

Bovendien was het voor ons allebei zeer belangrijk dat we
korte metten konden maken met dat inÍantiele'klassenver-
schil' dat sommige'middeleeuwers' per se in stand wilden
houden.

0nbegriipeliik!
Wie van ons heeft tijdens een van de
beruchte Voerwandelingen of andere
Vlaamse betogingen niet eens een ei
of een overrijpe tomaat naar de poli-
tie gegooid. ]e kreeg dan soms wel lik
op stuk. Aan de Beurs in Brussel
kreeg ik ooit eens zo'n fameuze tik
dat een Ierse schoonheid me moest
assisteren om deftig van mijn pintje
te kunnen slurpen. Sindsdien heb ik
iets met dat volk...

Geen eieren of tomaten die bewuste 5

november in de hoofdstad. Integen-
deel! Terwijl burgemeester Mayeur
lustig mee stapte, werden elders in de
betoging de politiemensen bekogeld
met al wat sommige woeste betogers
in handen konden krijgen. Het gevolg?
Ruim honderd gekwetste politielui. In-
middels zweeg de Brusselse potentaat
in alle talen ... zelfs in het Frans!

Tenminste... tot de dag nadien, want
dan wist de Mayeur niet beter te vin-
den dan dat het de schuld van de
Antwerpse burgemeester was die
'welbepaalde betogers' had toegelaten
de trein te nemen. Straks is het Bart De
Wevers fout als daar iemand in het
Brusselse stadhuis een verkeerde
aftershave gebruikt ... of nog erger!

Rom Van der Auwera

Korties

GijÍers...
In de Vlaamse Rand, zolezen we in de Randkrant, ligt het
gemiddelde inkomen heel wat hoger dan in de rest van
Vlaanderen. Toch maken we een paar kanttekeningen: een
substantieel deel van de bevolking leeft in armoede, betaal-
baar wonen is een probleem, de scholen lopen vol en wat
de welzijnsvoorzieningen betreft, is er aanzienlijke achter-
stand ten overstaande van Vlaanderen.

En... in de Vlaamse Rand is de toename van de bevolking
sinds 2003 (+7,6 %) hoger dan het gemiddelde in het
Vlaamse Gewest (+6,4 %). Hier ligt Machelen in pole posi-
tion met niet minder dan +15,9 %. Trouwens, inmiddels
kent Machelen bewoners uit niet minder dan 81 diverse lan-
den. Er is dus zeker wat integratie betreft serieus wat werk
aan de winkel!

De Rode Duivels zijn niet blank,
de Vlaamse filmwereld ook niet...
Op initiatief van de Bib en van de Integratiedienst werd op
vrljdag2  oktober de film Broeders voorgesteld. Deze rol-
prent van de Diegemnaar Bilall Fallah en zljn Antwerpse
vriend Adil El Arbi speelt zichaf in de Brusselse probleem-
wijken en kreeg in 2011 op het Filmfestival van Gent de prijs
voor de beste Belgische kortfilm.

In oktober verscheen dan de door hem en Adil El Arbi ge-
regisseerde langspeelfilm Image. Ook deze prent heeft de
problematiek in bepaalde wijken als achtergrond, maar is
tevens een oproep tot minder geweld en meer begrip onder
de bevolkingsgroepen.

Inmiddels verdiende Adil El Arbi terecht de titel
'De Slimste Mens'.



OCMW - cijÍers en letters
Het uitkeren van een (equivalent) leefloon is een wette-
lijke opdracht van het OCMW. Iedereen heeft het recht
om een leven te leiden dat voldoet aan de menselijke
waardigheid.

In het sociaal onderzoek wordt door de maatschappelijk
werker nagegaan of het OCMW van Machelen/Diegem be-
voegd is en of er behoeftigheid bij de aanvrager kan worden
vastgesteld.

Er zijntwee soorten OCMW-steun:
L. Leefloon (wet 26/05/2002): voor Belgen, erkende vluchte-
lingen en vreemdelingen die in het bevolkingsregister zijn
ingeschreven.

2. Equiaalent leefloon of financiële s,teun (wet 02/0afi965):
voor asielzoekers en vreemdelingen'die in het vreemdelin-
genregister zijn ingeschreven.

De bedragen voor (equivalent) leefloon zijn wettelijk be-
paald en bedragen sinds 01/09 /2013:

. €817,36/maand voor een alleenstaande persoon;

. maximum €544,97/maand voor een samenwonend
persoon;

. €1 089,82/maand voor een gezinshoofd.

Sommige cliënten krijgen het volledig bedrag, anderen krij-
gen een aanvulling op interim-wqrk of een andere uitke-
iing. Deze uitkeringen worden gedeeltelijk gesubsidieerd 

?

door de federale overheid. Voor sommige categorieën is er
een subsidie van 61 7o,71 Yo of 100 %. Het verschil valt ten
Iaste van het OCMW.

Magda Geeroms

OCNW-rasdslid

Zo kunnen wij dan ook spreken van
een echt Sociaal Huis, waar het niet al-
leen fijn is om te verblijvery maar waar
men ook mensen kan ontmoeten.

()CMW MachelenlDiegem - nieuw woonzorgcentrum
Op vrijdag 12 december 2014 werd
met de eerste steenlegging gestart
met de bouw van een nieuw woon-
zorgcentrum naast het bestaande
complex. Deze zal in twee fasen ge-
beuren, zodat de bewoners van het
huidige woonzorgcentrum zo min
mogelij k hinder zullen ondervinden.
Het einde van de werken wordt voor-
zien tegen juli2017.

Voor de woongelegenheden is er een
capaciteitsuitbreiding van 82 naar 98

kamers en voor het kort verblijf een
uitbreiding van 4 naar 7. Men kan

maximum drie maanden per jaar ge-
bruik maken van een kort verblijf
(ziekte, verloven familieleden, eÍtzo-
voort).

Men voorziet alvast een moderne cafe-
taria met buitenterras en geïntegreerd
in het park. Hopelijk zorgt het nieuwe
zorgcentrum voor een nieuwe wind en
wordt het een ontmoetingsplaats waar
iedereen terecht kan. Want het is we-
tenschappelijk bewezen dat in de wes-
terse wereld eenzaamheid een zeer
grote rol speelt in de psychische ge-
zondheid van de mens.
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De mandatarissen en het bestuur
N-VA Machelen-Diegem
nodigen u van harte uit op hun iaa
kaas- en wiinavond in zaal'Nova,"KË

te Machelen op
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Doen wat
we moeten
doen

Zíjn alle hervormingen die de federale regering en de Vlaamse regering doorvoeren aangenaam of gemakkelijk?

Neen, dat steken we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze zijn broodnodig.

De N-VA wi1 dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kleinkinderen niet gehlpothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.

Daarom voeren we de grootste sanering ooit door. Dat vraagt een inspanning van iedere burger, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenover. De Íederale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

#.
We maken de overheid
slanker en efficiënter

Elke euro die we nemen, investeren we in u
Deze regering heeft slechts één doel: onze welvaart verzekeren. Niet door sociale afbraak, zoals onze politieke
tegenstanders en de vakbonden stellen, maar door sociale rqnovatie.

We vragen inspanningen van werkenden én werkzoekenden, werknemers én werkgevers, ook van de grote

vermogens. Maar alleen als we samen aan hetzelfde zeel trekken, met vereende kracht onze schouders onder de

economie zetten, kunnen we orde op zaken stellen, jobs creëren. Daarmee verzekert u leders welvaart en uw sociale

zekerheid, vandaag en morgen.

We laten de

belastingen dalen

We brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

JA, DE N-VA SPREEI<T
A fu, ik tuil graag lid u,orden. Stuur mij de nodige inforntatie.

Z lk ruens de kennistnakingsfoLder te ontaangen.
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Terugsturen naar: N-VA, l(oningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar:02 2L7 35LO
E: info@n-va.be www.n-va.be
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