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

Nieuwe voorzitter N-VA 
Machelen-Diegem
Op onze bestuursverkiezingen van 10 
maart werd Michel Van Neste unaniem 
verkozen tot de nieuwe afdelingsvoorzitter 
van N-VA Machelen-Diegem.

Hiermee volgt hij Lieve De Witte op, 
die vijf jaar aan het roer stond van de 
afdeling. Hij woont met zijn echtgenote 
in de J. Roelantsstraat. Michel is ere-
schepen van de gemeente en momenteel 
gemeenteraads lid.

Steven Tielemans, gemeenteraadslid, 
werd tot ondervoorzitter verkozen. Lieve 
De Witte en Raymonde Leskens blijven 
respectievelijk fractieleider en secretaris. 

Het nieuwe bestuur omvat daarnaast 
Paul Van Asbroeck, gemeenteraadslid , 
Magda Geeroms OCMW-raadslid, Lieve 
Boeykens, Steve Claeys, Jean Diddens, 
Bart Masschelein, Johan Soete, Gilbert 
Van Hemelryck en Luc Verbiest. 

Net als vele actieve verenigingen in 
onze gemeente draait ook de N-VA 
op vrijwilligerswerk. Als pas verkozen 
voorzitter wil ik die vrijwilligers dan ook 
eens in de bloemetjes zetten. Het zijn de 
bestuursleden, de noeste werkers achter de 
schermen, zij die dit huis-aan-huisblaadje in 
uw bus komen steken, die achter het fornuis, 
de bar of in de zaal staan bij een eetfestijn 
en die in weer en wind op pad gaan om 
onze standpunten bij verkiezingscampagnes 
uit te dragen. 

Als voorzitter en met mij alle voorzitters 
van de vele verenigingen besef ik maar 
al te goed dat er zonder hen geen actieve 
werking mogelijk is. Ik wil dan ook van deze 
tribune gebruik maken om alle vrijwilligers, 
en niet alleen de N-VA-ers, op de voorgrond 
te plaatsen en hen van harte danken voor 
al hun inspanningen ten voordele van onze 
plaatselijke verenigingen. 

Met ons nieuw bestuur gaan we er volop 
tegen aan om van uw Machelen-Diegem de 
mooie nette gemeente van weleer te maken. 

Want geef toe … er is veel veranderd. We 
voelen de hete adem van Brussel, onze 
open ruimtes worden opgevuld met beton 
en dagelijks hoort men de verfransing 
uitbreiden. Rondom ons niets dan 
tweetalige aankondigingen en sluikstorters. 
Hoog tijd dat onze meerderheid hier iets 
aan doet. 

Samen met onze vele sympathisanten en 
onze mandatarissen hoop ik mijn steentje 
te kunnen bijdragen om onze gemeente 
groen, sociaal en leefbaar te houden. 
Onze eigenheid moeten wij bewaren en 
iedereen die zich aanpast aan onze taal en 
cultuur is welkom. Wij koesteren binnen 
onze maatschappij de vrijheid van denken 
waarbij respect hoog in het vaandel staat. 
Maar respect moet wederzijds zijn en moet 
je verdienen. 
 
Met vriendelijke groeten, 

Michel Van Neste 
Voorzitter

 Het vernieuwde bestuur van N-VA Machelen-Diegem

Woordje van de voorzitter

Onze afdeling wenst nog eens 
uitdrukkelijk haar warme waardering 
te uiten aan de inzet van de 
hulpdiensten én de talloze vrijwilligers 
– waaronder de Rode Kruis-
medewerkers van onze eigen gemeente 
– tijdens de aanslagen van 22 maart. 
Ondanks de diepe wonden die zijn 
geslagen, nemen zelfvertrouwen en 
vastberadenheid terug de bovenhand.  
En zo hoort het.

Bezoek onze vernieuwde website: www.n-va.be/machelen
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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
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Als u erop rekent om later uw oude dag in een rusthuis door te 
brengen, begint u best op tijd te sparen ... 

De dagprijs voor nieuwe bewoners bedraagt in ons nieuw rust-
huis 57 euro per dag, wat neerkomt op een maandelijkse kost 
van 1 710 euro (30 dagen), zonder andere bijkomende kosten. 
Vlaams-Brabant is de tweede duurste provincie wat woon- en 
zorgcentra betreft. Voor veel ouderen en hun familie blijft dit 
een zware dobber. 

Een bijkomend probleem is dat in de nabije toekomst meer 
zwaar zorgbehoevenden zullen worden opgenomen, eerder dan 
de minder zorgbehoevenden (70 % tegenover 30 %). Mensen die 
zich nog min of meer kunnen behelpen zullen dan noodgedwon-

gen moeten kunnen rekenen op mantelzorgers of op de hulp van 
thuisdiensten. 

Dit verhoogde percentage zwaar zorgbehoevenden maakt dat 
de werkdruk bij de verzorgenden steeds hoger wordt omdat het 
accent hoe langer hoe meer op verzorging komt te liggen.

De N-VA wil dan ook actief meezoeken naar oplossingen om 
vereenzaamde ouderen met beperkte financiële middelen de 
kans te bieden op een menswaardige manier van hun oude dag 
te genieten. 

Magda Geeroms
OCMW-raadslid

Blijft het OCMW-rusthuis betaalbaar voor u en ik?

Machelen, in de ban van de Ring?
Op 28 maart stelde Vlaams minister 
van Mobiliteit en Openbare Werken Ben 
Weyts in Diegem het voorontwerp voor 
van de nieuwe Ring rond Brussel.

Al meer dan 50 jaar snijdt de Ring onze 
gemeente doormidden en beïnvloedt deze 
aanzienlijk onze plaatselijke mobiliteit. 
Wanneer dan het moment aanbreekt dat 
men ‘onze’ ring (RO) wil vernieuwen en 
herdenken, spitsen we vanzelfsprekend 
de oren. 

De kernfilosofie achter de hernieuwing 
(in 2019!) is de noodzaak om doorgaand 
en plaatselijk verkeer te scheiden. Zo wil 
men het aantal gevaarlijke ‘weefbewegin-
gen’ maximaal vermijden en de veiligheid 
verhogen.

De overkapping van de Woluwelaan, ook 
wel het viaduct van Vilvoorde genoemd, 
wordt in deze visie een ‘Keuzezone E19’ 
In totaal komen er op de ring trouwens 
vijf dergelijke zones. Het wordt een plaats 
waar je kiest voor de hoofdrijbaan (door-

gaand verkeer) of parallelrijbaan (lokaal 
verkeer).

Als chauffeur zal je dan over een strook 
van twee kilometer beschikken om je 
keuze te maken. De keuzezone krijgt vier 
rijstroken. De pechstrook wordt daarom 
omgevormd tot een volwaardige rijstrook 
voor het lokale verkeer.

Het verdwijnen van de pechstrook wordt 
opgevangen dankzij dynamisch verkeers-
management via portiekborden (zoals  
bekend op de kanaalbrug in Vilvoorde en 
op de E40 Sterrebeek).

Er zou naar verluidt geen gevaar zijn voor 
een flessenhalseffect. Of dit ook zo zal 
zijn bij de eventuele komst van Uplace is 
nog maar de vraag.

Meer info: www.werkenaandering.be

Luc Verbiest
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Laat de leeuw klauwen op 11 juli!
Meer dan ooit is het 
tijd om onze strijdvlag 
boven te halen en onze 
gemeente te laten zien dat 
wij Vlamingen hier thuis 
horen.

Geen beter moment om dat 
te doen dan op 11 juli, onze 
Vlaamse feestdag.

Je kan er geen ‘gulden 
sporen’ mee verdienen, 
maar aan de eerste 11 bellers schenken we gratis een leeuwenvlag. 
Neem je telefoon en bel het nummer 0498/106 217 en beken, samen 
met ons, kleur!

Raymonde Leskens, secretaris

Diegem , testzone voor verkeersborden?
De Tennaertslaan heeft de eer om de Diegemse bebouwde kom aan te 
kondigen. De verkeerssignalisatie is er wel erg uitbundig. Of hoe ook 
verkeersborden ons milieu (visueel) kunnen aantasten.

Mag het iets meer zijn?
De prijs voor de afbraak van het Seri-Litho gebouw in de Watermolenstraat werd geraamd op ongeveer 
80 000 euro. De kosten liepen finaal op  tot 113 575 euro. Dat is liefst 42 % hoger dan geraamd.  

U sport toch ook … in het Nederlands?
Dankzij enkele van onze mandatarissen kunnen onze voetballende jongeren op de 
jeugdterreinen van Diegem Sport opnieuw hun tomeloze inzet tonen voor sport … 
en correct taalgebruik .

Hiervoor moesten we wel de provinciale taalpromotiecampagne (uit 2008!) voor de 
sportbeoefening in de Vlaamse Rand nog eens duidelijk in herinnering brengen.

Een klein, maar significant gebaar van de N-VA.

Ma-gezien
Een tijdje geleden kon u kennis maken met de nieuwe layout van het gemeentelijk informatieblad. Was het in 
tijden van besparingen nu echt nodig om de bevolking via een marketingtruc van het verschijnen vooraf op de 
hoogte te brengen?

Des te jammer dat de respons op ‘het gemeentelijk meldpunt’ er niet beter op geworden is.
Ook de warme oproep om gerust ‘bijkomende informatie’ op te vragen betekent, zelfs na vele e-mails of 
telefoontjes heen en weer, nog al te vaak lang wachten op een duidelijk antwoord .
On-gehoord!

In memoriam: 
Roger De Wulf

Ma-Dietjes

Op 4 april overleed oud-burgemeester Roger De 
Wulf. Ook N-VA Machelen wenst hierbij haar 
medeleven te betuigen aan de nabestaanden. 

Voorzitter Michel Van Neste die de eer had 
om gedurende 12 jaar deel uit te maken van 
het schepencollege onder leiding van de oud-
burgemeester. Hij schreef in het rouwregister: 
“Roger was een man van zijn woord en had 
respect voor iedereen, ongeacht zijn  politieke 
overtuiging.”



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
MILJOEN -10%

in 2015

Engagementsverklaring
nieuwkomers

Rechten

 Plichten

20
15

20
15

vrijwillig

gedwongen

4.000

5.900

4.000

5.900

+ € 1.500
per jaar in 2018

68%
NU

72%2018

Mensen 
aan het 

werk

België is een van de strengste landen

zware 
celstraffen
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