
STOEMPFESTIJN
N-VA Machelen-Diegem

Zaterdag 30 en 
zondag 31 oktober

Zaterdag van 17 tot 20 uur
Zondag van 11.30 tot 20 uur

Menu: soep, stoemp, dessert
Er is ook een kindermenu voorzien.

Zaal Gildenhuis
Kosterstraat 1
1831 Diegem
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20 JAAR

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien 
drukt de N-VA duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel in de oppositie als met kordaat 
beleid. Denk maar aan het Vlaamse inburgeringsbeleid, de omslag naar een echte veiligheidscultuur, 
het verlagen van de belastingen op arbeid, een stevige afslanking van de provincies, het verbod op 
onverdoofd slachten en een realistisch klimaatbeleid.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA. 

Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en 

Surf naar 
Mail naar 
Bel naar 

“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Autodelen offi cieel van start in Machelen
Op de parking naast het gemeentehuis van Machelen vindt u sinds kort twee deel-
wagens. Het zijn de eerste in het nieuwe deelwagensysteem, dat we stap voor stap 
verder uitrollen. 

Burgemeester Steve Claeys, bevoegd voor 
mobiliteit, licht toe: “Autodelen is een 
formule waarbij iedereen gebruik kan 
maken van een wagen zonder er zelf één 
te moeten aankopen. Men kan het verge-
lijken met een uitleendienst, zoals we ook 
al in deelfietsen voorzien aan het station 
in Diegem. We starten met twee wagens, 
maar het is de bedoeling om dat aanbod 
verder uit te breiden, zowel in functie van 
het gebruik als via een stedenbouwkundige 
last bij grote bouwprojecten.”

Voordelen voor gebruiker én gemeente
Het delen van een wagen heeft tal van 
voordelen: u betaalt enkel wanneer u 
de wagen gebruikt en u hoeft zich geen 
zorgen te maken over onderhoud, keu-
ring, verzekering … “Ideaal voor wie geen 
wagen heeft of een tweede wagen weinig 
gebruikt”, zegt Steve Claeys. “Daarnaast 
zorgt autodelen voor minder auto’s in 

onze gemeente, want elke deelwagen 
vervangt acht tot twaalf wagens. Goed 
voor de mobiliteitsdruk in onze gemeente 
en daarnaast ook beter voor het milieu, 
want de wagens zijn honderd procent 
elektrisch.”

Extra duurzame investeringen
De gemeente combineert het deelwagen-
project bovendien met extra duurzame 
investeringen, want de laadpalen zijn 
gekoppeld aan nieuwe zonnepanelen op het 
dak van het gemeentehuis. “De opgewekte 
energie zal dus zowel voor de wagens als 
voor het gemeentehuis gebruikt kunnen 
worden”, legt Steve uit. “De laadpalen zelf 
zijn voorzien van de nieuwste technologie, 
waarbij de wagen als batterij wordt ingezet. 
Wanneer de wagens weinig verbruiken, 
gaat het teveel aan energie terug naar het 
gemeentehuis.” 

Ten slotte kan het gemeentepersoneel de 
wagens gebruiken als dienstwagen. Zo 
vervangen we de oude dienstwagen en 
dragen we ons steentje bij aan het milieu. 
“Een mooi project 
waarbij we verschil-
lende aspecten kunnen 
combineren”, besluit de 
burgemeester.

Autodelen heeft tal van voordelen 
voor de gebruiker én de gemeente.

Steve Claeys, burgemeester

MACHELEN-DIEGEM


