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Uniforme coronaterrassen  
in Machelen-Diegem

De coronacrisis heeft onze gemeente niet gespaard. De meeste horecazaken 
moesten sluiten en konden pas na een achttal weken de deuren weer  
openen. Om de horeca bij de heropening een duwtje in de rug te geven,  
liet het gemeentebestuur onze horecazaken kosteloos een terras plaatsen  
of hun bestaande terras uitbreiden. En op voorstel van raadslid Peter Roose 
werden die terrassen opgesmukt met herkenbare beelden uit de gemeente. 

Sommige restaurants verwenden onze inwoners tijdens de lockdown met  
afhaalmaaltijden, maar onder meer voor de cafés waren het donkere tijden. Bij de 
heropening van de horecazaken konden zij dan ook alle hulp gebruiken. Alle 
horecazaken die de mogelijkheid hadden, mochten kosteloos een terras plaatsen 
of hun bestaande terras uitbreiden.

Mooi en veilig 

Op voorstel van raadslid Peter Roose en met hulp van schepen Steve Claeys 
werden de nadarhekken rond de terrassen voorzien van hoezen met het  
gemeentelijke logo en enkele foto’s van bezienswaardigheden uit onze gemeente. 
Die hoezen kunnen ook in de toekomst nog dienen voor een mooie uitstraling 
bij festiviteiten.

Dankzij de hoezen vallen de terrassen extra op, wat ook de veiligheid ten goede 
komt. Een kleine investering, maar het resultaat mag gezien worden!

Vlaamse veerkracht

Bij het begin van de coronacrisis 
dachten we nog dat de maatregelen en 
gevolgen ervan slechts tijdelijk zouden 
zijn. Enkele maanden later moeten we 
de realiteit onder ogen durven zien: 
we zullen er nog een tijd rekening mee 
moeten houden.

Deze periode beïnvloedt ook de werking 
in onze N-VA-afdeling. Bestuurs- 
vergaderingen, ledenvergaderingen 
en eetdagen kunnen niet doorgaan. 
Daardoor horen we uw mening over ons 
beleid minder. Die is nochtans van groot 
belang voor ons. Hebt u opmerkingen of 
suggesties? Ze zijn steeds welkom via 
www.n-va.be/machelen. 

Uw gemeentebestuur concentreert zich 
momenteel volop op de coronacrisis. 
We volgen de lokale situatie van nabij 
op, nemen gepaste maatregelen en 
bieden ondersteuning aan de meest  
getroffenen. Dat betekent ook dat hier 
en daar vertraging optreedt in de  
uitvoering van het beleidsplan. We 
denken daarbij vooral aan de realisatie 
van het mobiliteitsplan, de aanleg van 
voetpaden en dergelijke. 

Maar we waken erover dat deze crisis 
geen verlammend effect heeft en 
werken daarom nog intenser voor de 
toekomst van Machelen-Diegem als 
zelfstandige gemeente.

Steven Tielemans
Afdelingsvoorzitter 

en fractieleider

Steve Claeys
Schepen 

Peter Roose
Gemeenteraadslid



machelen@n-va.be

onze beschikbare
“We moeten

ruimte koesteren”

Schepen van Ruimtelijke 
Ordening, Stedenbouw, 

Woonbeleid en Mobiliteit 
Steve Claeys:

Onze gemeente wordt voor een 
groot deel ingenomen door 
bedrijven, zowel in Machelen, 
Diegem als Brucargo. Heeft 
dat een nadelig effect op onze 
gemeente?

“Door onze unieke strategische  
ligging, dicht bij de hoofdstad van  
Europa en de luchthaven van Zaventem,  
is onze gemeente inderdaad zeer 
gegeerd bij bedrijven. En dat is goed 
nieuws, want deze economische motor 
brengt werkzekerheid en welvaart met 
zich mee. Maar uiteraard zorgen die 
troeven er ook voor dat onze beschik-
bare ruimte schaars is. We moeten er 
dus omzichtig mee omspringen.”

Naast die economische  
motor telt Machelen-Diegem 
ook enkele grote verkeersaders. 
Vormen die ook een deel van de 
ruimtelijke uitdaging?
 
“Uiteraard. Onze gemeente wordt onder 
meer samengedrukt door de E19, de 
Ring, de Woluwelaan, de Haachtse-
steenweg, de Luchthavenlaan en ver-
schillende spoorlijnen. Het ontlasten 
van die verkeersaders is onlosmakelijk 
verbonden met de ruimtelijke strategie 
voor onze gemeente. Dat moet onder 
andere gebeuren door meer openbaar 
vervoer en alternatieve vervoersmodi 
te voorzien.”

Hoe zal de gemeente die ruimte-
lijke en mobiliteitsuitdaging de 
komende jaren aanpakken?

“Onze beschikbare ruimte om te leven, 
wonen en ontspannen is beperkt. Om 
onze gemeente naar de toekomst toe 
leefbaarder te maken, stelden we met 
het gemeentebestuur enkele belang-
rijke pijlers op.”

Opvallend: een bouwstop is daar 
niet bij.

“Bouwen verbieden is niet realistisch. 
Iedereen heeft het recht om te bouwen 
of verbouwen. Maar dat moet wel op 

‘Ruimte’ en ‘omgeving’: begrippen die vele betekenissen kunnen hebben. In het kader van ruimtelijke ordening worden ze in 
Vlaanderen steeds meer onder de loep genomen. Want ruimte en omgeving zijn belangrijk, en zullen in de toekomst nóg  
belangrijker worden. Een duidelijke visie op ruimtelijke ordening is cruciaal, ook en zeker in Machelen-Diegem. We spraken 
erover met schepen Steve Claeys.
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een doordachte en correcte manier 
gebeuren, op basis van een regelgeving 
die definieert wat kan en wat niet.  
Zo keurden we de laatste twee jaar 
al enkele projecten goed, na grondig 
overleg en aanpassingen. Maar enkele 
andere projecten werden dan weer 
resoluut afgekeurd.”

Het gemeentebestuur zet de 
komende jaren in op meer en 
betere publieke groene ruimte. 
Hoe gaat dat in zijn werk?

“In de eerste plaats zal bestaande 
openbare ruimte maximaal gevrij-
waard blijven en opgewaardeerd  
worden. Daarnaast zullen we met 
behulp van subsidies en partners  
ook percelen aankopen. Zo zijn er al 
vergevorderde plannen voor de aan-
koop van gronden, de herinrichting 
van de Kerklaan, het aanleggen van 
buurtparken langs de Woluwelaan en 
in de berm van de E19.”

Jullie willen ook de beeldkwali-
teit van onze gemeente opwaar-
deren. Wat betekent dat precies?

“Dat wil zeggen dat we de voorkeur 
geven aan renovatie van oude gebou-
wen of nieuwbouw op verloederde 
terreinen. Zo verbetert niet alleen de 
zogenaamde beeldkwaliteit, het  
verkleint ook het risico op criminali-
teit. Ook vervuilde percelen moeten 
aangepakt worden. Die houden  
namelijk een risico in voor de  
gezondheid van onze inwoners,  
fauna en f lora. Door de hoge sane-
ringskosten zijn meergezinswoningen 

daar meestal de enige oplossing, maar 
we zullen er steeds over waken dat de 
terreinen nadien maximaal ingekleurd 
worden als groenzones, die bovendien 
voor iedereen toegankelijk zijn.”

De gemeente wil daarnaast  
komaf maken met lintbebouwing.

“In Vlaanderen werd jarenlang  
wildgroei van bebouwing toegestaan, 
waardoor bijna elke gemeente in onze 
regio nu met elkaar verbonden is,  

zonder enige groene open vlakte ertus-
sen. Die zogenaamde lintbebouwing 
zorgt ervoor dat veel inwoners te ver 
van de dorpskernen wonen, waardoor 
ze met de wagen naar de lokale hande-
laars moeten gaan. Lintbebouwing is 
dus niet alleen nefast voor de publieke 
ruimte, maar ook voor het verkeer.”

Hoe willen jullie dat probleem 
aanpakken?

“Het verdichten van onze dorpskernen 
is daarvoor noodzakelijk. Zo vermin-
dert het gebruik van de auto. Door 
meergezinswoningen in de dorps- 
kernen te voorzien, verhoogt men  

bovendien de beschikbare openbare 
ruimte. Vergelijk het met vier lego-
blokjes: plaats ze naast elkaar, en je 
hebt geen ruimte meer vrij. Zet ze 
op elkaar, en er zijn nog drie ruimtes 
beschikbaar. Ruimte die dan bijvoor-
beeld parkzone kan worden. Natuur-
lijk mag niet alles volgebouwd worden 
met appartementen. Laat dat duidelijk 
zijn. Een goede mix van een- en meer-
gezinswoningen is noodzakelijk.”

Hoe kunnen we ervoor zorgen 
dat inwoners van onze gemeente 
in Machelen-Diegem kunnen  
blijven wonen?

“Bij grotere nieuwbouwprojecten  
zal er naast de sociale lasten altijd 
gevraagd worden om de zogenaamde 
‘Vlabinvest’-voorwaarden te volgen. Er 
wordt dan onder andere eerst gekeken 
naar toekomstige inwoners die een 
band hebben met onze gemeente en 
die de Nederlandse taal machtig zijn.”

Tot slot hoor je steeds meer over  
alternatieve woonvormen. Is dat 
iets voor onze gemeente?

“Zeker. Denk maar aan co-wonen, 
duplexwonen en groepswonen. Naast 
short en long stay – tijdelijke verhuur 
van gemeubelde f lats of studio’s aan 
bedrijven – zou ook beperkt residen-

tieel wonen in onze bedrijvenzone 
een mogelijkheid kunnen zijn. De tijd 
staat niet stil en dus moeten we verder 
durven denken dan vandaag om zo 
een betere toekomst voor ons en onze 
(klein)kinderen te kunnen uitbouwen.”

“De economische 

motor in onze 

gemeente zorgt 

voor werkzekerheid 

en welvaart.”

“Bouwen verbieden is 

niet realistisch, maar 

het moet op een 

doordachte manier 

gebeuren.”

“Een goede mix van 

een- en meergezins-

woningen is 

noodzakelijk.”

“We vrijwaren de 

openbare groene

ruimte en breiden 

ze uit.”
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 De zwerfkattenpopulatie wordt steeds groter. 

Zwerfkattenplan met respect voor dierenwelzijn
Begin dit jaar werkte gemeenteraadslid Peter Roose een voorstel uit om de zwerfkattenproblematiek in onze gemeente aan te 
pakken. 

Peter Roose ging na hoe verschillende andere gemeenten omgaan met 
zwerfkatten en volgde de richtlijnen van Vlaams minister van Dieren- 
welzijn Ben Weyts voor een diervriendelijke zwerfkattenaanpak. Hij legde 
een plan van aanpak voor aan schepen van Dierenwelzijn Magda Geeroms. 
Zij gaf de milieudienst de opdracht om het plan verder uit te werken en de 
mogelijkheden in onze gemeente te bekijken.

Samenwerking met dierenopvangcentrum

“Toen het dierenopvangcentrum van Zemst bekendmaakte dat het op zoek 
was naar gemeenten in de buurt om mee samen te werken, viel de puzzel 
mooi in elkaar”, vertelt Peter Roose. “De gemeenteraad van juni keurde de 
samenwerking met het dierenopvangcentrum goed. We kregen al heel wat 
positieve reacties van inwoners met een hart voor dieren.”

Populatie beperken

De samenwerking met het opvangcentrum heeft een dubbel doel: enerzijds pakken we de overlast van katten aan, anderzijds beperken 
we de zwerfkattenpopulatie. Overlast van katten gaat vaak gepaard met milieuhinder of bezorgdheid over de volksgezondheid. 
Daarom is het belangrijk dat we de steeds groter wordende kattenpopulatie beperken tot het maatschappelijk en sociaal aanvaardbare.

Zelf een kat gevonden?

Uiteraard laten we de dieren niet aan hun lot over. Heeft u een kat of een hond gevonden? Neem dan een kijkje op de website  
www.dierenopvangcentrumzemst.be/meldpunt of meld het telefonisch via 015 140 770.

Dorpsherwaardering: ga op verkenning in uw eigen dorp
In ons vorige huis-aan-huisblad vernam u al hoe Machelen aantrekkelijker gemaakt werd voor wandelaars en fietsers. Na Machelen 
is nu deelgemeente Diegem aan de beurt. Schepen van Milieu en Dierenwelzijn Magda Geeroms startte al enkele kleine aanpassingen 
op. 

Zo werden de hondenweiden voorzien van houten speeltoestellen, door de groendienst eigenhandig in elkaar geknutseld met  
gerecupereerd materiaal. En een boomkunstenaar maakte van een omgevallen boom in het park een prachtig kunstwerk. 
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Weg met hondenpoep
Ondanks sensibiliseringscampagnes van Incovo in 
samenwerking met de gemeente, blijft hondenpoep voor 
overlast zorgen. Dat was recent ook het geval op de  
parking op de hoek van de Rampelbergstraat en de  
Cornelis Peetersstraat.

Na een klacht van een buurtbewoner signaleerde een van 
onze raadsleden het probleem via het gemeentelijk  
meldpunt. Daags nadien werden er twee  
bordjes aangebracht met het opschrift ‘Kakje  
in bakje’.

Aan alle hondenbaasjes: 
voor u is het maar een 
kleine moeite. Voor ons 
een wereld van verschil. 
U trapt er toch ook niet 
graag in!

Verenigingen worden niet vergeten
Erkende verenigingen ontvangen jaarlijks, na indiening van een  
dossier, een gemeentelijke subsidie. De berekening daarvan is  
gebaseerd op bepaalde parameters, waaronder ook het organiseren 
van activiteiten.

Door de coronacrisis en de genomen maatregelen kwam dat  
criterium grotendeels te vervallen. Dat zou een nefaste invloed  
hebben op de uit te keren subsidies. Binnen de N-VA rees dan ook 
de vraag of andere jaren niet als referentiebasis konden dienen.

Het schepencollege stelde daarop voor om voor 2019-2020 het 
gemiddelde van de laatste drie jaar aan werkingssubsidie toe te 
kennen. En dankzij de bijkomende steun van de Vlaamse Regering 
krijgt elke vereniging er nog eens de helft van 
dat bedrag bovenop.

Samen houden we  
de buurt schoon
Zorg dragen voor onze omgeving is de verantwoordelijkheid van 
ons allemaal. Vanuit de gemeente kunnen we helaas weinig meer 
doen dan sensibiliseren, opruimen en acties ondernemen om 
overlast te ontmoedigen. 

In de strijd tegen sluik-
storten werden daarom 
in samenwerking met 
Incovo de glascontainers 
in de Chrysantenstraat 
vervangen door een 
ondergronds systeem. 
Curitas verwijderde de 
kledingcontainers aan de 
Fabiolalaan.

Straten en pleinen worden op regelmatige tijdstippen geveegd  
en opgeruimd. Soms ontmoedigend voor het personeel van de 
reinigingsdienst bij het zien van argeloos weggegooid afval of 
zelfs stuk geslagen flessen in zandbakken.

Stelt u zelf onregelmatigheden vast? Geef ze dan door  
via www.machelen.be/zwerfvuil-en-sluikstorten.  

De bevoegde diensten zorgen voor een snelle en doeltreffende 
behandeling van de overlast. 

Ma-Die-tjes en Datjes

Raymonde Leskens

Gemeenteraadslid

Bernard Javaux
Bestuurslid

Machels gekruid
Een van de basisprincipes tot integratie in onze 
maatschappij blijft nog steeds het leren van de 
streektaal. Voor anderstaligen betekent het leren 
van de Nederlandse taal een opening naar de 
toekomst voor zichzelf en hun kinderen. Het 
schept meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt en 
vergemakkelijkt eveneens de slaagkansen in het 
onderwijs. Het verbetert de zelfredzaamheid en de 
eigenwaarde van het gezin.

In samenwerking met schepen Magda Geeroms, 
de gemeentelijke dienst integratie en met behulp 
van subsidies goedgekeurd door minister Ben 
Weyts heeft Ring TV het programma ‘Machels 
gekruid’ opgestart. Het programma laat u niet 
alleen kennismaken met andere eetculturen, het 
toont ook aan dat Nederlands 
leren voor een betere levens-
kwaliteit zorgt.

Magda Geeroms
Schepen van Integratie
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Alle leerlingen opnieuw naar school 

Vanaf 1 september zijn alle scholen opnieuw open. Vorig schooljaar hebben 
onze kinderen hun klas maandenlang moeten missen, maar dat zal dit 
schooljaar niet meer gebeuren. Want elk kind heeft recht op leren.

Kleuterklas        Lager onderwijs          Eerste graad             Tweede en 
              middelbaar  derde graad 

Altijd en overal met inachtneming van de veiligheids- en hygiënemaatregelen

Voltijds onderwijs in de klas

Voltijds onderwijs in de klas
Afwisselend een week 
les in de klas en een 

week afstandsonderwijs

mondmaskerplicht en tijdelijk verbod 
op buitenschoolse activiteiten

CODE
GEEL

CODE
ORANJE

Veel Vlamingen snakten naar de heropening van de scholen. 
Heel wat ouders wilden hun kinderen weg van achter de pc 
thuis, en weer op de schoolbanken. Leerkrachten misten 
de kinderen. En onze jongeren misten hun vrienden.

“Alle kinderen kunnen weer naar school”

Ben Weyts
Vlaams minister van Onderwijs


