
MACHELEN-DIEGEM
  machelen@n-va.be I  www.n-va.be/machelen I jaargang 2017 I nr. 1 I februari

V.U.: MICHEL VAN NESTE, J. ROELANTSSTRAAT 25 BUS 6, 1830 MACHELEN

2016 was zeker geen gemakkelijk jaar

De financiële crisis, oorlogen met een ongeziene vluchtelingenstroom, de 
aanslagen in Frankrijk, Zaventem, Brussel en Berlijn. Toch moeten wij in 
2017 hoopvol blijven, want zonder hoop is er geen toekomst. 

Alle items die Bart De Wever in 2015 als eerste ter sprake bracht en 
toen werden weggelachen, worden nu bewaarheid. Velen geven hem nu 
gelijk en er begint iets te bewegen. Denk maar aan de grenscontroles, de 
vluchtelingenaanpak, …

Vriend en tegenstander erkennen dat onze N-VA-ministers Jan Jambon 
en Theo Francken in zeer moeilijke omstandigheden voortreffelijk werk 
leveren. 

N-VA Machelen-Diegem zit ook niet stil. Zo bezochten onze bestuursle-
den in december alle leden. Zowel in de gemeenteraad als in het OCMW 
dragen onze mandatarissen op een kritische maar positieve wijze hun 
steentje bij voor een beter, netter, veiliger en socialer Machelen-Diegem. 
Ook dit jaar zullen we dit blijven doen. Daarom is ook uw mening belang-
rijk. Heeft u bedenkingen bij het reilen en zeilen van onze gemeente, laat 
het ons dan weten. Onze mandatarissen staan voor u klaar. 

Ook doe ik een warme oproep aan iedereen om lid te worden van de  
N-VA en indien mogelijk om ook uw steentje bij te dragen aan onze  
werking. Ik richt me dan vooral naar onze jongeren.  
Want vergeet niet dat de politici van nu, beslissen 
over uw toekomst!

Michel Van Neste
Voorzitter

Het nieuwe jaar 2017 is inmiddels koud uit de startblokken geschoten. 
Ons bestuur wenst U daarom graag een jaar vol warme en gelukkige  
momenten. Uw verzuchtingen blijven ons, meer dan ooit, inspireren.

Zin in een overheerlijk 
stukje kaas?
Dan bent u van harte welkom op onze jaarlijkse kaas- en 
wijnavond op zaterdag 4 maart 2017 in de bovenzaal 
Nova, Kerklaan 19 te Machelen.

 Aanvang 16u30 met tot 18u30: kindergrime.
 Van 19u00 tot 21u00: met muzikale omlijsting.

 Vanwege de mandatarissen en het bestuur.

ZATERDAG

4 maart
Vanaf 16u30 

Bovenzaal Nova,  
Kerklaan 19  
Machelen
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Op het Nieuwjaarsfeest van de N-VA in Mechelen koos minister Jambon als openingsnummer ‘Hey Brother’ 
van Avicii. Bart de Wever onderstreepte deze keuze als een evidentie: ‘We moeten er immers zijn voor elkaar’. 
In deze donkere winterse tijden, waar onzekerheid en 
onder meer angst voor terreur kan leiden tot isolement en 
vereenzaming, is het goed om zich het lot van de ander aan te 
trekken. Onze maatschappij lijkt aan het verzieken. Gelukkig 
zijn er mensen die er willen zijn voor anderen, getuige 
hiervan de vele vrijwilligers waarop het OCMW kan rekenen, 
waarvoor oprechte dank. 

Als we elkaar behandelen met de nodige behulpzaamheid, 
eerlijkheid, respect en vriendelijkheid, zou de wereld er helemaal 
anders uit zien. Wees er dus voor elkaar in goede zowel als in 
slechte tijden.

Magda Geeroms, OCMW- Raadslid

PWA-systeem miste zijn doel
Vlaams minister van Werk 
Philippe Muyters besliste recent 
om de PWA’s af te schaffen. 
PWA staat voor Plaatselijk 
Werkgelegendheidsagentschap. 
Het is een gemeentelijke dienst 
voor langdurige werklozen 
tewerkstelt die moeilijk aan 
de slag kunnen in het normale 
arbeidscircuit.

Doel was om de werkloze arbeidservaring 
te laten opdoen en zo door te stromen 
naar een reguliere job. De ervaring leerde 
echter dat de werkloze bleef ‘vastzitten’ in 

dit PWA-stelsel, omdat er geen beperking 
was in de tijd. 

Bovendien kostte dit systeem handenvol 
geld aan zitpenningen voor de 
bestuurders. Daarom besliste onze 
Vlaams minister van Werk Philippe 
Muyters het systeem te hervormen. 
Vanaf 2018 vervangt Wijk-werken het 
PWA-systeem. Doelgroep blijft de 
werkzoekende met een grote afstand 
tot de reguliere arbeidsmarkt en die 
nood heeft aan een geleidelijke opstap 
richting werk. Hij/zij zal door het 
VDAB gescreend, opgevolgd en begeleid 
worden. De maximum duurtijd is zes 

maanden en is één keer verlengbaar 
na evaluatie. Er wordt dus veel meer 
ingezet op doorstroom naar de reguliere 
arbeidsmarkt. Het aantal bestuurders zal 
afnemen en dus ook de kostprijs.

Raymonde Leskens,  
PWA-raadslid

Er zijn 
voor 

elkaar

Scan de QR-codes om rechtstreeks toegang te krijgen  
naar de Facebook-pagina en de website.

N-VA Machelen-Diegem gaat digitaal-sociaal! 
Kunnen we ons nog een wereld voorstellen zonder sociale media? Studies tonen aan dat de moderne  
vormen van communicatie – e-mail, websites, Facebook, Twitter, e-mail de traditionele manier om  
elkaar te bereiken, ver overstijgen. 
Daarom besteedt N-VA Machelen-
Diegem meer en meer aandacht aan onze 
digitale aanwezigheid. Onze website 
www.n-va.be/machelen verstrekt 
informatie over de activiteiten, het 
bestuur en het nieuws uit de gemeente.

Onze Facebook-pagina (zoek op N-VA 
Machelen-Diegem)  zorgt dan weer 
voor interactieve communicatie over 
nieuwsfeiten, evenementen en activiteiten. 

Discussieer gerust met ons mee. 
Om een voorbeeld te geven van de impact 
van sociale media geven we enkele cijfers 
weer die werden bereikt na 6 maanden 
actief beheer van onze Facebook-pagina. 
Het aantal bereikte personen steeg van 
168 naar 2.310, het aantal volgers van 31 
naar 282. Het aantal paginaweergaven 
steeg met 133% en de betrokkenheid bij 
de berichten met zelfs 638%. 

Hierdoor staat N-VA Machelen-Diegem 
stevig aan kop ten opzichte van de 
Facebook-pagina’s van andere partijen uit 
onze gemeente.

Zo sluit N-VA Machelen-Diegem zich 
aan bij de digitale revolutie en verzorgt 
het actuele, duidelijke en interactieve 
informatie over de werking en 
betrokkenheid van onze lokale afdeling.
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Buurtinformatienetwerken zorgen voor uw veiligheid 
Samen zorgen voor onze veiligheid is het motto van de twee Buurt Informatie Netwerken die sinds 
september vorig jaar werden opgestart in onze gemeente. Het BIN Machelen omvat er alle straten, maar het 
BIN Diegem beperkt zich tot de wijk boven de spoorweg (Drie Linden).

Een BIN-netwerk is een samenwerkingsverband tussen 
buurtbewoners en politie, waarbij er uitwisseling is 
van informatie over verdachte situaties en andere 
veiligheidskwesties. . De bedoeling is om met vereende krachten 
het aantal woninginbraken aanzienlijk te doen dalen en het 
veiligheidsgevoel bij de burgers te laten stijgen.

Iedere buurtbewoner kan vrijwillig meedoen aan dit project. 
Verdachte personen of situaties kunnen via noodnummer 
101 worden gemeld aan de lokale politie. Deze onderneemt 
onmiddellijk de nodige actie en verwittigt indien nodig alle 
deelnemers dadelijk via telefoon of via sms of e-mail. Een 
gewaarschuwde waakzame burger is er twee waard. 

Er gaan nu echter al stemmen op om een versnelling hoger te 
schakelen en de mobiele applicatie WhatsApp te gebruiken, 
zodat de wakkere burger en lokale politie via een preventie-
chatgroep nog sneller op de bal kunnen spelen.

Deze vorm van digitale burgerparticipatie aan het gemeentelijk 
veiligheidsbeleid kan alleen maar worden aangemoedigd.

Luc Verbiest,
Communicatie

De sociale dienst van de gemeente werd 
overgedragen aan het OCMW. Een goede 
zaak als je het ons vraagt. We begrijpen 
echter niet waarom de toewijzing van de 
gemeentelijke flats wel bij de gemeente 
blijft. Vreemd toch!

Er schort toch iets aan het Vlaams 
beleid van onze gemeente! 

Nieuwe uitbaters van kleine handelszaken 
krijgen een subsidie als blijkt dat ze 
Nederlands praten. Het zou er nog 
aan mankeren! Ondertussen worden 
de bestaande handelaars de keel 
toegeknepen door maar vergunningen 
te blijven afleveren aan grote ketens. 
Dit wakkert alleen maar nog meer de 
verbrusseling van onze gemeente aan.

Tijdens de nieuwjaarsperiode en de 
maand januari liet de gemeente liever 
de ouderen en kinderen in het donker 
de Cornelis Peetersstraat oversteken. 
Nochtans stelde de N-VA op de 
gemeenteraad van eind 2016 voor, om het 
voetpad weer open te stellen.

Het mag gezegd!

Eén van onze leden zijn wens voor 2017 
komt alvast uit. Nu zijn de afvalzakken 
van Incovo eveneens verkrijgbaar op het 
gemeentehuis. Een mooie oplossing voor 
de soms beperkte beschikbaarheid van de 
zakken binnen onze gemeente. 

Ondanks bezwaren komen er in Diegem 
nog maar eens 24 appartementen bij. 
Minder groen, minder parking en een 
prachtige boom die sneuvelt. Dit laatste 
stukje groen, aan het einde van De 
Reinelaan is weldra verleden tijd. 

Op voorstel van de N-VA komen er meer 
defibrillators (reddingstoestel bij een 
hartstilstand, ook AED genoemd). Ons 
gemeentepersoneel heeft overigens al een 
leven kunnen redden dankzij dergelijk 
toestel. Er komen er bij aan de ingang van 
de vrije-tijdssite en aan het gemeentehuis. 
De N-VA dringt er ook op aan dat ze 
voorzien worden van een flitslicht. Dit 
maakt ze duidelijk zichtbaar als het 
donker is.

Ma-Die-tjes en Datjes
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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:     /     /


