
Een nieuwe mijlpaal

Na maanden van woelige politieke 
wateren kunnen we nu opnieuw 
werken aan de toekomst van onze 
gemeente. Er komt een broodnodige 
doorstart met een nieuw college én, 
weliswaar slechts tijdelijk, een N-VA-
burgemeester. Een nieuwe mijlpaal 
voor onze lokale afdeling en eentje 
waar we heel trots op mogen zijn. 
Voeg daar nog het nieuwe schepen-
ambt aan toe en dan kunnen we wel 
stellen dat we nog nooit zo gewogen 
hebben op het dagelijkse bestuur van 
onze mooie gemeente.

Ik wil ook Nancy Van Harck feliciteren 
met haar nieuwe functie als gemeente-
raadslid en Raymonde Leskens 
bedanken voor alles wat ze voor onze 
lokale afdeling gedaan heeft. We 
zullen haar missen maar wensen haar 
alle geluk toe naar de toekomst.

Een trotse voorzitter
Sven De Haes

nva_machelen

machelen@n-va.be

www.n-va.be/machelen

@NVA_Machelen

N-VA Machelen

Volg ons op sociale media!

Beste inwoner van 
Machelen-Diegem,
Vanaf deze zomer staat een nieuwe ploeg van schepenen en 
burgemeester ten dienste van alle inwoners van Machelen-Diegem. 
Als rasechte Machelaar ben ik � er dat ik tot het einde van dit jaar 
als burgemeester deze ploeg en onze gemeente mag leiden. We 
behouden de sterke beleidspunten die onze partij in de laatste 
2,5 jaar al hee�  uitgewerkt en voorzien extra slagkracht om dit 
sterke beleid door te zetten. Samen met mijn collega Magda 
Geeroms verwelkomen wij Peter Roose in het schepencollege.

Ik kijk ook uit naar de goede samenwerking met onze nieuwe 
coalitiepartner. Samen zullen we de rest van deze legislatuur con-
structief verder werken aan de reeds geplande acties, in het belang 
van onze gemeente, onze inwoners, ondernemingen en bezoekers. 
Daarnaast zullen we enkele strategische doelstellingen verscherpen.

Enthousiasme en overtuiging
Tijdens het opnemen van het burgemeesterschap zal ik de nieuwe 
leden van het schepencollege met veel enthousiasme en overtui-
ging begeleiden in de werking van de gemeente en lopende dossiers. 
Belangrijk om hierbij te vermelden is dat ik, net zoals mijn collega 
Magda Geeroms, al mijn bevoegdheden behoud. Zo kan ik alle taken 
verderzetten en vanaf volgend jaar opnieuw als eerste schepen 
aantreden. 

Met de nieuwe coalitiepartner zijn trouwens zeer goede afspraken 
gemaakt voor een vruchtbare samenwerking. Samen bouwen we 
verder om de verandering waar te maken.

Ik wens hierbij de leden van ons vorige 
college uitdrukkelijk te bedanken voor 
de samenwerking van de laatste 2,5 
jaar en wens hen alle succes naar de 
toekomst toe.

Steve Claeys
Burgemeester

Machelen-Diegem
machelen@n-va.be www.n-va.be/machelen N-VA Machelen-Diegem
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Samen naar de toekomst kijken
Zoals iedereen weet zijn de voorbije maanden niet eenvoudig geweest in de Machelse politiek. Maanden die ook geteisterd 
werden door corona en verwikkelingen die ertoe geleid hebben dat N-VA Machelen-Diegem een moeilijke knoop moest 
doorhakken.

Wij hadden tot het einde toe gehoopt dat anderen hun verant-
woordelijkheden zouden nemen en daardoor de verdere werking 
van de bestuursmeerderheid niet in het gedrang zou komen. 
Helaas. Daarom moesten wij met pijn in het hart afscheid nemen 
van collega-schepenen.

Snelle doorstart
Maar gedane zaken nemen geen keer en gelukkig hebben we 
snel een doorstart kunnen maken. Samen met nieuwe collega-
schepenen en met al onze medewerkers zullen wij ons ten volle 
blijven inzetten voor Machelen en Diegem.

Wie mij kent weet dat ik mijn taak als schepen zeer ter harte 
neem. Daarom ben ik ook blij dat ik mijn huidige bevoegdheden 
kan behouden. Want in deze moeilijke coronatijden is het van 

groot belang dat er toch een zekere continuïteit blijft bestaan. 
Sowieso bouw je met al je medewerkers toch een vertrouwens-
band op die de gemeente en onze inwoners alleen maar ten 
goede kan komen. In deze nieuwe ploeg werd mij wel nog de 
bevoegdheid Kinderopvang toevertrouwd. Ook hier zal u op 
mijn steun en inzet kunnen rekenen. Samen met het nieuwe 
college, onze leden, inwoners en medewerkers kijken wij hoopvol 
uit naar de toekomst. 

Magda Geeroms
Schepen van Openbare Werken & 

Onderhoud Gebouwen, Milieu, 
Integratie, Vlaamse Aangelegenheden, 

Dierenwelzijn en Kinderopvang

PETER ROOSE nieuwe N-VA-schepen
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was ik als nieuwkomer trots op de 306 stemmen die ik achter mijn naam 
kreeg. Ik werd meteen de derde verkozene op de N-VA-lijst. Normaal gezien ging ik vanaf januari 2022 partijgenoot 
Stef Panneels opvolgen als voorzitter van de gemeenteraad en de RMW. Maar zover komt het dus niet. Ik grijp met 
beide handen de mooie kans om tot het einde van volgend jaar als schepen mee het beleid van onze gemeente te bepalen. 

Ik krijg bovendien bevoegd-
heden toegewezen die me 
nauw aan het hart liggen: 
Onderwijs, Sport, Cultuur, 
Toerisme, Communicatie, 
Organisatie en Feestelijk-
heden.

Als schepen zal ik op een 
verantwoorde wijze de stem 
van onze inwoners zijn. 
Als ondervoorzitter van 
onze N-VA-afdeling blijf ik 
de band met ons bestuur 
versterken en zo het 
lokaal bestuur dichter bij 
het beleid brengen.

Kennis en gedrevenheid
Gelijklopend komt het 

afscheid van mijn collega 
Raymonde Leskens als 
gemeenteraadslid en fractie-
leider. Onze gezamenlijke 
interesse voor bepaalde 
dossiers en wederzijds 
respect maakten van ons 
‘maatjes’. Haar kennis en 
gedrevenheid zullen me bij-
blijven. Anderzijds biedt me 
dit de kans om haar opvol-
ger Nancy Van Harck onder 
mijn vleugels te nemen en 
haar in de gemeenteraad bij 
te staan met mijn verwor-
ven kennis.

Veel goesting
Als jarenlange lokale zelf-
standige weet ik wat er leeft 

bij onze inwoners. Mede 
dankzij de steun van onze 
leden, het N-VA-bestuur en 
fractie is het dan ook met 
veel goesting dat ik als 
verkozene het ambt van 
schepen opneem.

Onder de leiding van 
onze N-VA-burgemeester 
Steve Claeys, onze schepen 
Magda Geeroms en het 
voltallige college zal ik er 
voluit voor gaan. In samen-
werking met de meerder-
heid wil ik onze prachtige 
gemeente op het juiste 
spoor zetten en haar weer 
financieel gezond maken, 
zodat het er aangenaam 
vertoeven is.

Peter Roose
Schepen van Onderwijs, 
Sport, Cultuur, Toerisme, 
Communicatie, Organisatie 
en Feestelijkheden

machelen@n-va.be
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N-VA Machelen-Diegem

Het waren tien leerrijke jaren waarin 
ik de politiek vanuit een ander 
standpunt kon benaderen. Ik ben 
ervan overtuigd dat de verjongde en 
vernieuwde ploeg onze afdeling met 
evenveel inzet naar 2024 zal leiden. 
Ik wens ze allen veel succes toe.”

Raymonde Leskens

Ik ga met de nodige 
pit deze nieuwe 
uitdaging aan.”

Nancy Van Harck, 
kersvers N-VA-
gemeenteraadslid

Afscheid en nieuwe uitdagingen
Niet enkel het college verandert van samenstelling. Wegens haar verhuis naar het landelijke Anzegem in 
West-Vlaanderen neemt ook Raymonde Leskens afscheid als gemeenteraadslid en fractieleider van de N-VA. 
Dat leidt tot een paar verschuivingen.

Nancy Wysgeer, die in principe Raymonde zou opvol-
gen in de gemeenteraad, verkiest om lid te blijven van 
het bijzonder comité voor de sociale dienst. En zo komt 
Nancy Van Harck als nieuw gemeenteraadslid in de 
fractie van de N-VA zetelen. 

Nieuwe fractieleider
Stef Panneels wordt de nieuwe fractieleider van de 
N-VA in de gemeenteraad. Als voormalig voorzitter van 
de gemeenteraad heeft Stef zijn sporen al verdiend. 

Nancy Van Harck is enthousiast over haar nieuwe taak 
als gemeenteraadslid: “Als rasechte inwoner van Mache-
len-Diegem is het voor mij een hele eer om Raymonde 

op te volgen in de gemeenteraad. Ik zal als vertegen-
woordiger van mijn kiezers hun belangen met de nodige 
ernst behartigen en weet dat ik daarbij kan rekenen 
op de meer ervaren gemeenteraadsleden binnen onze 
fractie. Met een positieve ingesteldheid en de nodige pit 
ga ik deze uitdaging graag aan.”

Ook interne veranderingen
Ook de interne werking van ons bestuur ondergaat een 
transformatie wegens het vertrek van Raymonde. Sanne 
Depuydt wordt de nieuwe afdelingssecretaris. Johan  
Soete neemt de functie van ledenverantwoordelijke 
voor zijn rekening.

Het waren tien leerrijke jaren waarin 

ervan overtuigd dat de verjongde en 
vernieuwde ploeg onze afdeling met 
evenveel inzet naar 2024 zal leiden. 

www.n-va.be/machelen
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Dit huis-aan-huisblad is informatief 
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen 
uit tot bewegen, 

verlagen stress en 
maken mensen 

gelukkiger.”
Zuhal Demir

Al meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn 

er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele 
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet 
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.
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Al 68 
nieuwe bossen in
Vlaams-Brabant.

Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.


