
Provincie zet in op kennis van het Nederlands
De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt zestien taalstimulerende projecten en hee�  daarvoor 61.461 euro veil. Het gaat onder 
meer over de verderzetting van het project Leeshelden in verschillende bibliotheken. Op 26 augustus bracht gedeputeerde 
Gunther Coppens een bezoek aan de elf gemeenten die dergelijke projecten op touw zetten. Hij bezocht ook Machelen-Diegem.

Subsidies voor taalstimulerende 
projecten
"Met die subsidies ondersteunen we 
organisaties die anderstaligen helpen 
bij hun leerproces van het Nederlands. 
Gemeenten, scholen, vzw’s en feitelijke 
organisaties kunnen voor hun taalstimu-
lerende project een subsidie aanvragen 
van maximum 15.000 euro", zegt Gunther 
Coppens, gedeputeerde voor het Vlaamse 
karakter. Anders- en meertaligheid is voor 
steeds meer inwoners van Vlaams-Brabant 
een realiteit. In Vlaanderen is de kennis 
van het Nederlands voor anderstaligen van 
essentieel belang voor een goede integratie 
in de lokale gemeenschap.

Verderzetting Leeshelden
De gemeente Machelen ontving 1.000 
euro aan subsidies voor de verderzetting 
van het project Leeshelden 2022-2023. 
Dat heeft als doel de leesachterstand van 
leerlingen uit het tweede en derde leerjaar 
aan te pakken door hun leesmotivatie te 
verhogen. Daarvoor wordt een samen-
werking aangegaan tussen lokale scholen 
en de bibliotheek. Via die samenwerking 
kunnen leerlingen met een leesproblema-
tiek in de bibliotheek een reeks leessessies 
volgen.

Brief aan onze verenigingen

Als schepen van Sport en Cultuur nam 
ik het initiatief om onze verenigingen 
een brief te schrijven over het belang 
van het gebruik van het Nederlands in 
hun vereniging. Ik wil onze verenigingen 
aansporen om het Nederlands als voer-
taal te gebruiken.

Geachte voorzitter van een erkende 
cultuur, jeugd of sportvereniging,

Voor de start van het nieuwe seizoen 
willen we als gemeentebestuur jullie 
veel goede moed toe wensen. We hopen 
dat jullie voor het eerst in drie jaar een 
normaal verenigingsjaar kunnen 
organiseren.

Met de gemeente willen we ook onze 
verenigingen en gebruikers van onze 
infrastructuren kwalitatief blijven
ondersteunen met de dienst vrije tijd, 

goed beheer van de infrastructuur en 
specifieke ondersteuning voor erkende 
verenigingen, zoals het onlangs unaniem 
goedgekeurde subsidiereglement. Hiervoor 
zullen jullie begin september uitgenodigd 
worden om opnieuw een aanvraag tot 
erkenning in te dienen.

Daarnaast willen we benadrukken dat al 
onze communicatie vanuit de gemeente-
lijke diensten in het Nederlands verloopt. 
We hopen ook als Vlaamstalige gemeente 
in de rand rond Brussel dat jullie werking 
ook in het Nederlands verloopt. Vanuit de 
gemeente zelf zetten we ook in op taal-
stimulering en integratie, ook daar kunnen 
we jullie als vereniging in ondersteunen.

In ons nieuw subsidiereglement hebben 
we vermeld: “de vereniging heeft een 
werking in het Nederlandse taalgebied. 
De gebruiker moet de verplichtingen 
nakomen van de taalwetgeving. Teneinde 
de integratie van de leden in de lokale 

gemeenschap te ondersteunen promoot 
de vereniging het Nederlands bij haar 
werking en organisatie”. 

We roepen dan ook op om als vereniging 
in Machelen de Nederlandse taal te 
gebruiken voor jullie communicatie 
en dit dan ook te vermelden in jullie 
huishoudelijk reglement of statuten. We 
wensen jullie alvast veel succes in het 
nieuwe werkingsjaar!

Inwoners die zich willen integreren en 
willen aansluiten bij een club of 
vereniging maar de Nederlandse taal niet 
machtig zijn, kunnen contact opnemen 
met het LIGO, Centrum voor Basis-
educatie Halle-Vilvoorde, Nieuwstraat 5, 
1830 Machelen of via www.ligo.be

Peter Roose
Schepen van Sport en 
Cultuur & Communicatie

Van links naar rechts: Peter Roose, Stef Panneels, 
Steve Claeys, Gunther Coppens, Magda Geeroms
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Geen onkruid meer in het 
straatbeeld
Dankzij een goede samenwerking tussen de gemeenschapswachten 
en de reinigingsdienst treden we strenger op tegen inwoners die het 
voetpad voor hun deur niet onkruidvrij houden. Elke inwoner is 
namelijk zelf verantwoordelijk voor het stukje stoep voor zijn deur. 
Ondertussen is er een duidelijk verschil zichtbaar. Een 
gemeende dankjewel aan alle inwoners die daaraan 
meewerkten.

Bernard Javaux
Bestuurslid

Kerklaan krijgt eindelijk 
make-over
Al van in 2009 zijn er plannen voor de heraan-
leg van de Kerklaan. Na vele jaren van plannen, 
onderhandelen en uitstel werd in 2019 het dossier 
over de heraanleg van de Kerklaan opnieuw op de 
tafel gelegd. In april 2022 was het eindelijk zover: 
dankzij onze schepenen Steve Claeys en Magda 
Geeroms wordt de Kerklaan aangepakt. Het einde 
van de werken is voorzien in het najaar van 2022. 

Complete make-over
“De infrastructuur zal volledig vernieuwd worden. 
Er komt een nieuw wegdek, we leggen nieuwe fiets- 
en voetpaden aan en zorgen voor extra parkeer-
plaatsen en verfraaiingen. Ook de nutsleidingen 
worden vernieuwd. Dergelijke make-over was meer 
dan nodig want de Kerklaan is al jarenlang een 
pijnlijk verouderde infrastructuur in onze gemeen-
te”, zegt schepen van Openbare Werken Magda 
Geeroms.

Veiligheid én leefbaarheid
“We maken van de gelegenheid gebruik om de 
beeldkwaliteit, veiligheid en leefbaarheid van dat 
stuk van de Kerklaan te verbeteren”, voegt sche-
pen van mobiliteit Steve Claeys toe. “De Kerklaan 
wordt een enkelrichtingstraat in de richting van de 
Schaarbeeklei en er komen langs beide kanten van 
de weg fiets- en voetpaden. Daardoor wordt het niet 
alleen veiliger om je te verplaatsen, maar wordt het 
ook aangenamer en leefbaarder voor de buurt.”

Lokaal energie- en klimaatpact
Wist u dat Machelen volop acties onderneemt om de gemeente en 
onze inwoners door de energiecrisis te loodsen?

•  De gemeentelijke gebouwen worden doorgelicht om ze na de nodige 
aanpassingen zo energetisch mogelijk te maken. 

•  We zetten in op wijkrenovaties. 

•  Inwoners kunnen via de klimaatmobiel of via aanvraag bij de milieu-
dienst hun woning laten doorlichten. 

Niet twijfelen! Soms zijn er slechts kleine ingrepen nodig om uw 
energiefactuur te laten dalen. 

Bebossen en vergroenen
Gezien de temperatuurstijgingen is vergroenen een van de 
belangrijkste elementen om de omgeving lee� aarder te maken. 
In Machelen zitten er heel wat dossiers in de pijplijn.

•  Het landinrichtingsproject (LIP) ‘Groene ring rond Machelen’ 
voorziet een bosbuffer rond onze gemeente.

•  Er werd een subsidiedossier ingediend in het kader van de Groen-
blauwe Dooradering (voor projecten die een structureel antwoord 
bieden op de water- en droogteproblematiek in de bebouwde ruimte). 
Met de eventuele subsidies willen we het Merelplein ontharden en 
water een centrale plaats geven.

•  We zijn gestart met een masterplan rond de oude Woluwelaan, 
Diegem-Hoek en het park van Diegem.

•  Na de heraanleg van de Woluwelaan worden de buurtparken aan-
gepakt. Door het openleggen van de Woluwebeek maken we van 
Diegem een groenere en aantrekkelijke gemeente.

Magda Geeroms
Schepen van Milieu

Steve Claeys
Schepen van 

Mobiliteit

Magda Geeroms
Schepen van Openbare 
Werken

De Kerklaan wordt vernieuwd. 
Het wordt er mooier en veiliger!

machelen@n-va.be
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Hoe wegenwerken tot frustraties leiden
Heraanleg rondpunt en tunnel Koning Albertlaan
U heeft wellicht al gezien dat het Lindenplein afgesloten werd. 
Dat kadert in de heraanleg van het wegdek, het voetpad en 
het rondpunt. Het fietspad wordt in de tunnel van het huidige 
wegdek gescheiden, wat de verkeersveiligheid voor de fietsers 
verbetert. Daarnaast zullen het nieuwe wegdek en het nieuwe 
voetpad het comfort van de weggebruikers optimaliseren.

Veel werken op hetzelfde moment = frustrerend maar 
onvermijdelijk
Momenteel zijn er in en rond onze gemeente veel werkzaam-
heden aan de gang. Sommige worden door het gewest of de 
provincie uitgevoerd, andere door de gemeente zelf. Enkele van 
die werken zijn omvangrijk en duren lang (bijvoorbeeld die 
aan de Woluwelaan). Het gevolg daarvan is dat er gelijktijdig 
op verschillende werven gewerkt wordt. Dat roept bij sommige 
inwoners frustraties en onbegrip op. Toch zijn gelijklopende 
werken dikwijls onvermijdelijk. Dat komt doordat bepaalde wer-
ken niet uitgesteld kunnen worden door bijvoorbeeld een slechte 
onderbouw, veiligheidsrisico’s of dringende infrastructurele 
ingrepen (zoals riolering). Andere werken moeten dan weer in 

een bepaalde tijdspanne uitgevoerd worden in het kader van een 
subsidiedossier. Dat vraagt soms wat geduld van onze inwoners. 
Maar eens de werken afgerond zijn kunnen wij allen samen 
genieten van een mooiere en veiligere gemeente.

Tip: voor meer informatie rond mobiliteit en wegenwerken kan u 
terecht op de website van de gemeente 
(www.machelen.be/mobiliteit-en-wegenwerken).

Steve Claeys, Schepen van Mobiliteit
Magda Geeroms, Schepen van Openbare Werken

Nieuw voetbalcomplex 
krijgt eindelijk vorm
Zondag 1 mei 2022: de jeugdcompetitie 
is ten einde. Er volgt nog een leuk einde-
seizoenstornooi voor Diegem Sport en 
dan is het eindelijk zover! Na jaren van 
onzekerheid komen op maandag 16 mei 
2022 ’s ochtends de eerste werkkranen 
toe en wordt de eerste spade in de grond 
gestoken. Het nieuwe voetbalcomplex in 
de Kosterstraat krijgt eindelijk vorm!

Grootse plannen
Het voorbije anderhalf jaar werd er veel 
tijd, werk en energie gestoken in het 
renoveren, vernieuwen, uitbreiden en 
energiezuiniger maken van het bestaan-
de gebouw. Nu is het tijd voor de – lang 
uitgestelde – tweede fase: de buitenaanleg 
van het voetbalcomplex in de Koster-
straat. Wat staat er Machelen te wachten? 
Twee nieuwe synthetische velden met 
kurk, een volledig nieuwe omheining, een 
overkapping voor de supporters naast de 
velden, een nieuwe parking voor 140 au-
to’s, een schitterende speelzone voor jong 
en oud en last but not least een gloed-
nieuwe zandbak voor onze superprestige 
crossers.

Deadline gehaald!
De werken gingen eindelijk van start. En 
de druk was hoog. Voor de twee nieuwe 
synthetische voetbalvelden was de streef-
datum 2 september, zodat de start van de 
jeugdcompetitie niet in gevaar kwam. Het 
resultaat mag gezien worden. Dankzij de 
vlotte samenwerking tussen de gemeente, 
de aannemer en Farys als beheerder/in-
vesteerder werd de deadline vlot gehaald. 

Meer zelfs: het volledige terrein is onder-
tussen waterdoorlatend beklinkerd en de 
omheining rond de nieuwe velden en het 
volledige domein staat er bijna. 

Cross en Superprestige in Diegem
Ook voor diegenen die in Diegem op-
nieuw cross willen zien, is er goed nieuws: 
de zandbak is zo goed als klaar. Op naar 
de volgende streefdatum. Op 15 december 
starten we namelijk met de opbouw van 
het grootste TV- en sportevenement in 
onze gemeente: de Superprestige veld-
rijden. Die vindt plaats op woensdag 28 
december. Onze gemeentediensten zullen 
ook dit jaar onze lokale wielerclub met 
veel enthousiasme ondersteunen bij de 
organisatie daarvan. Tegen 15 december 
moeten dus de nieuwe toegang van en 
naar de nieuwe grote parking achteraan 
(waar de tent tijdens de cross zal staan) en 
de speelzone klaar zijn. Laten we hopen 
dat tegen het einde van het jaar alles zo 
goed als gebruiksklaar is en onze inwo-
ners fier kunnen zijn op het nieuwe sport- 
en recreatiecomplex.

Peter Roose
Schepen van Sport en 

Feestelijkheden

De heraanleg van het rondpunt zorgt voor meer veiligheid en comfort 
voor alle weggebruikers.

Noteer alvast in uw agenda: zaterdag 10 december 2022: Diegem Wintert (op het A. De Cockplein in Diegem)

www.n-va.be/machelen
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Ondertussen voert Vlaanderen wél beleid

De energieprijzen gaan door het dak.

De bevoorradingszekerheid is in gevaar.

Overal in Europa kiest men voor kernenergie.

Maar niet in België. De paars-groene regering

heeft zelfs nog geen akkoord over de verlenging

van de twee jongste kerncentrales.

De Vlaming die werkt, spaart of onderneemt 

ziet zijn koopkracht alsmaar dalen. Maar wie 

niet wil werken, kan in dit land eindeloos een

uitkering blijven trekken. De paars-groene regering 

verhoogde de uitkeringen gigantisch in plaats 

van werk te maken van een échte arbeidsdeal.

Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse open- 
grenzenbeleid van paars-groen. Aan de asielpoorten 

is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen 

op straat. De federale regering wordt keer op keer 

veroordeeld tot het betalen van dwangsommen. 

Maar ze blijft er koppig voor kiezen om niets te doen.   

Ook de broodnodige pensioenhervorming is

blijven steken op een non-akkoord.

jarenlang nauwelijks heeft gewerkt, wordt 

daarvoor beloond. Alweer een akkoord op
maat van de PS.

Wie 
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Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse open- 
grenzenbeleid van paars-groen.
is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen 

op straat. De federale regering wordt keer op keer 

Op Belgisch niveau staat alles stil

Moeilijke tijden vragen om moeilijke beslissingen. De N-VA gaat in de Vlaamse Regering
wél de uitdagingen aan. Ook als er moeilijke knopen doorgehakt moeten worden.

Zuhal Demir ijvert daadkrachtig voor haalbare

én betaalbare maatregelen. Ze investeert meer

dan een miljard euro in renovatiepremies en 

goedkope leningen om woningen energiezuiniger

te maken. En ze haalt overbodige kosten uit onze

energiefactuur.

Vlaams minister-president Jan Jambon is

de drijvende kracht die knopen doorhakt in 

complexe dossiers, met een vaste blik op de

toekomst. Een toekomst waarin Vlaanderen

een wereldspeler wordt in innovatie en

ontwikkeling.

Matthias Diependaele waakt onverstoorbaar

over onze centen. Vlaanderen zet als enige regio 

koers naar een begrotingsevenwicht. Matthias

zorgde er ook voor dat mensen met buitenlandse

eigendommen geen recht meer hebben op een

sociale woning.

Om het Vlaamse onderwijs op wereldniveau te

houden, stuurt Ben Weyts bij waar nodig. Met 

aangepaste eindtermen, een taalscreening van 

kleuters en investeringen in infrastructuur en 

digitalisering. Ben geeft de leerkracht de plaats

die hij of zij verdient: vooraan in de klas.


