
Bezoek onze vernieuwde website: www.n-va.be/machelen

V.
U.

:  
Li

ev
e 

D
e 

W
itt

e,
 P

eu
tie

se
st

ee
nw

eg
 1

10
, 1

83
0 

M
ac

he
le

n

Jaargang 2016 • nr. 1 • januari

MACHELEN-DIEGEM
Beste vrienden,

Wie het nieuws van de voorbije 
maanden volgt, kan er niet naast 
kijken: meerdere grote vraagstuk-
ken houden ons land bezig: de 
toenemende stroom vluchtelingen, 
terrorisme in onze achtertuin, terug-
gekeerde Syriëstrijders, ...

Maar er is een problematiek die voor 
onze toekomst nog veel belangrijker 
is: ons klimaat. We moeten er met 
zijn allen nu dringend en zonder 
dralen werk van maken, zo niet zal 
de volgende generatie gewoon niet 
meer (kunnen) wakker liggen van 
oorlog, maar van de vraag hoe onze 
planeet leefbaar kan blijven. 

Bewust van de noodzaak op onmid-
dellijke actie vonden wij het nuttig 
en nodig om u op onze Nieuwjaars-
receptie op zondag 24 januari 2016 
te informeren over de inhoud en 
totstandkoming van het  
Mondiaal Klimaatakkoord .

Daarom verzochten wij onze milieu- 
en klimaatspecialist Wilfried Van-
daele (zie verder in dit blad) om ons 
ook een blik achter de schermen te 
gunnen van de moeizame totstand-
koming van het klimaatakkoord in 
België.

Wij wensen u een voorspoedig en 
gezond 2016 en hopen u talrijk te 
mogen begroeten op onze receptie in 
Diegem.

Met Vlaamse groeten,

Lieve De Witte, 
Voorzitter 

Na drie jaar besturen heeft deze 
meerderheid vooral gezocht naar 
extra financiële middelen. Spijtig 
genoeg vooral via extra belastingen. 
Ondertussen blijven prestigeprojec-
ten op de planning staan. 

Het gemeentebestuur vond het dit jaar 
nodig om een extra financiële inspan-
ning te vragen aan haar inwoners. Het 
gemeentelijk aandeel in ieders perso-
nenbelasting werd immers verhoogd 
van 4 % naar 5 %. Een verhoging van 
zomaar eventjes 25 %! De huiseige-
naars werden bovendien op een extra 
verhoging van de gemeentelijke opcen-
tiemen getrakteerd. De gemeentelijke 
financiën hadden blijkbaar nood aan 
extra zuurstof.

De eerste jaren van het centrumlinkse 
bewind was er geen vuiltje aan de 
lucht en werden er ambitieuze plan-

nen en projecten gesmeed: waaronder 
‘TransforMaDie’ en ‘Bosveld-site’. 
Ondertussen is het daar evenwel 
behoorlijk stil rond geworden. We 
kunnen er echter donder op zeggen dat 
het prestigieuze Bosveld-project in het 
verkiezingsjaar 2018 vooralsnog ‘tijdig’ 
zal worden ingehuldigd met de nodige 
toeters en bellen. 

In plaats van haar inwoners extra te la-
ten betalen voor prestigeprojecten, was 
de tering beter naar de nering gezet. Zo 
had de gemeente dan ook niet hoeven 
te beknibbelen op (lees: afschaffen) het 
verstrekken van schoolmaaltijden.

Goed besturen is immers in de eerste 
plaats rekening houden met de draag-
kracht van de gemeentelijke financiën.

Luc Verbiest
Kris Geens

De mandatarissen en het bestuur van N-VA Machelen-Diegem willen 

graag samen met u het glas heffen op een nieuw, beloftevol jaar. 

Wij nodigen u dan ook uit om gezamenlijk 2016 te ontkurken op onze 

nieuwjaarsreceptie in de Campinezaal, Kosterstraat 2 te Diegem. 

 
Afspraak op zondag 24 januari 2016 om 11 uur. 
 
We wensen u alvast een fantastisch en gezond  jaar toe!  

 

 
Gastspreker: Wilfried Vandaele 
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Halfweg de bestuurperiode: beter financieel beheer gewenst



machelen@n-va.be

Onze gemeente maakte in de statistieken van 
Incovo en Ovam een zeer goede beurt wat betreft 
de cijfers van de Vlaams-Brabantse productie van 
restafval (*). Inderdaad de gemiddelde Machelaar 
produceert 105,13 kg restafval per inwoner. Maar 
sluikstorten blijft een probleem.

Het is hemeltergend te moeten vaststellen dat ons 
grondgebied en haar (oude) industriezone(s) in het 
bijzonder, nog dagelijks wordt geteisterd door af-
valtoerisme of zelfs georganiseerd afvalterrorisme. 
Denken we maar aan het aanslepende sluikstort op 
de braakliggende terreinen en omgeving van Uplace 
(Woluwelaan), waaraan niet zonder enige moeite 
een eind kon worden gemaakt. 

De (gemeentelijke) belastingbetaler draait hier  
immers op voor de kosten van het opruimen door 
de eigen gemeentediensten of deze van intercom-
munale Incovo.

DWEILEN MET KRAAN OPEN
Vaak blijft het dweilen met de kraan open. Er moet 
steeds onmiddellijk worden ingegrepen van  
zodra een sluikstort wordt ontdekt. Het is een  
ongeschreven wet dat afval ander afval aantrekt  
als een magneet.

Onze gemeente moet hier absoluut alle registers blij-
ven opentrekken om de verleiding tot sluikstorten 
in de kiem te smoren. De tot nader order vergunde 
komst van Uplace naar onze gemeente kan volgens 
ons alvast een kentering betekenen, gezien de op-
waardering van de stortgevoelige plekken. Dit is en 
blijft evenwel (nabije?) toekomstmuziek .

STRIJD MET ONGELIJKE WAPENS
De recente beslissing van Incovo tot aankoop van 
één mobiele camera lijkt dan ook een eerste stap 
om ons te wapenen tegen illegale afvaldumping 
op onze gemeentelijke bodem. Het valt echter te 
vrezen dat één enkele camera voor het hele Incovo-
werkgebied (Machelen, Meise, Vilvoorde, Zemst en 
Londerzeel) een strijd blijft met ongelijke wapens. 
Wij pleiten dan ook dat, zodra mogelijk, de nodige 
financiële middelen kunnen worden vrijgemaakt 
voor meer camera-controle op de ‘hotspots’ die in 
onze gemeente algemeen bekend staan.

Met ons beperkte wapenarsenaal van gas-boetes 
( bij betrapping op heterdaad) zullen wij immers 
permanent achter de feiten blijven aanlopen. Inzet-
ten op preventie en afschrikking lijkt ons de enige 
boodschap die op termijn zal lonen.
 
 Luc Verbiest

 (*) Restafval omvat het huisvuil voor de ophaaldienst, het 
afval dat naar het Recyclagepark wordt gebracht en wat 
wordt verzameld uit de gemeentelijke vuilnisbakken.

Sluikstorten in Machelen: aanslag op ons lokaal leefklimaat MA-Die-tjes en datjes
 Machelen-Diegem: Jong?

Was u enige maanden geleden ook verrast te zien en te horen op Ring-TV dat Machelen het op één na hoogste percentage jonge inwoners 
heeft van heel Vlaanderen? Een derde van onze bevolking is immers jonger dan 24 jaar. Deze op het eerste zicht hoopgevende statistiek ver-
bloemt volgens ons de ware demografische situatie binnen onze gemeente. De autochtone Vlaamse bewoners worden immers allemaal een 
stukje ouder en inactiever.

Respect voor Vlaamse taal en cultuur 
De verjonging van onze bevolking kunnen we alleen maar toejuichen, maar is grotendeels te verklaren door de massale inwijking de laatste 
jaren vanuit Brussel van (vaak uitsluitend Franstalige) kroostrijke families met een duidelijke migratieachtergrond. Ons gemeentebestuur wacht 
dan ook de enorme uitdaging om deze jongeren alle kansen te bieden om volwaardig Machelaar te zijn. Respect voor onze Vlaamse taal en 
cultuur moeten hierbij de leidraad zijn. 

 
 Machelen-Diegem: Arm? 

Volgens cijfers van de FOD Economie verdienen de Machelaars in Vlaams-Brabant op één na het minst goed hun boterham. Het dient gezegd 
dat de brooddoos van onze buren (Vilvoorde en Zaventem) nauwelijks beter is gevuld. Een en ander is vermoedelijk een indirect gevolg van 
onze bevolkingsparadox: onze speciale mix van jongeren en inactieve ouderen. Onze gemeente kent bovendien haast 10 % (vaak laagge-
schoolde) werklozen. Bovendien spannen wij in Vlaams-Brabant de kroon van het aantal leefloners..

Er is in onze gemeente nochtans genoeg werk aan de winkel…. 

 
 In het oog van de camera 

De politiezone Vima ontvangt van onze gemeente voor 2016 een verhoogde dotatie van 200 000 euro. Er 
werd beslist om het cameratoezicht op Machels en Diegems grondgebied aanzienlijk uit te breiden en/of te 
vernieuwen.

In eerste en tweede fase komen er in Diegem camera’s aan het NH Hotel (station) en bijkomend op het 
Decockplein en de Groenstraat. In Machelen worden er camera’s geplaatst op de Heirbaan/Albertlaan en op 
het Dorpsplein.

Fase 3 zal focussen op camera’s met nummerplaatherkenning op belangrijke invals- en doorgangswegen 
(Luchthavenlaan, Heirbaan, Haachtsesteenweg en Witloofstraat )

Welbesteed geld!

Dagelijkse werkelijkheid op Ritwegerlaan

N-VA-parlementslid Wilfried 
Vandael komt uitleg geven

Eindelijk is het er toch van geko-
men: Een internationaal klimaat-
akkoord. Voordien hadden de 
centrale en regionale overheden 
van dit land uiteindelijk - na zes 
jaar - ook hun huiswerk klaar .

Daar zijn wij enorm blij om, want 
de zorg voor het leefmilieu zit 
immers ook in het DNA van de 
N-VA.

Wat houdt het klimaatakkoord nu 
precies in en wat zijn de engage-

menten die België en Vlaanderen 
hebben genomen? Hoe zal Vlaan-
deren dit engagement aanpak-
ken? Wat houdt de intentie op een 
Vlaamse klimaattop precies in?

Wil u over een en ander meer  
vernemen dan moet u op zondag  
24 januari zeker komen luisteren 
naar onze milieu- en klimaat-
specialist, Vlaams parlementslid 
en Senator Wilfried Vandaele uit 
Vlissegem (De Haan) waar hij ook 
schepen is van cultuur.

U bent van harte welkom!

Parlementslid en senator Wilfried Vandaele is de milieuspecialist van de N-VA. Hij komt het 
klimaatakkoord toelichten op de nieuwjaarsreceptie van N-VA Machelen-Diegem.

www.n-va.be/machelen 

Van internationaal klimaatakkoord ... 
naar klimaattop(je) in Vlaanderen




