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Machelen zomert gratis

Woordje van de voorzitter
Ooit was Machelen-Diegem een mooie en aangename
gemeente met een gunstige ligging tussen Mechelen, Leuven
en Brussel. Maar deze aantrekkingskracht en de toenemende
internationalisering van de Vlaamse Rand duwen de grond- en
woningprijzen naar ongekende hoogten.

Bart Masschelein

Het gratis festival ‘Machelen Zomert’ was in feite een organisatie rond het feest van de Vlaamse gemeenschap of 11 juliviering. Deze activiteit werd door de Vlaamse gemeenschap
erkend en gesubsidieerd. Vlaams belastinggeld en dus niet
zomaar gratis, zoals vermeld in de aankondigingen.
Behalve de verplichte verwijzingen naar dit feest van de Vlaamse
gemeenschap op de affiche was er echter in alle andere aankondigingen geen spoor terug te vinden omtrent het Vlaams hoofddoel van het parkfeest. Daarom vonden we het nodig het festival
op te fleuren met de Vlaamse vlag en de gele zonnebril.
Onze actie werd dan ook door de meeste aanwezigen sterk
gewaardeerd. Maar het was helaas nogmaals duidelijk dat sommigen graag pronken met “Machelen-Diegem Vlaams”, doch
er helaas weinig voor doen. Het kost hen zelfs moeite om onze
eigen waarden te erkennen en te promoten.

Vooral onze jonge mensen krijgen het steeds moeilijker om
betaalbare huisvesting te vinden. De minder aantrekkelijke
woningen worden ingepalmd door inwijkelingen uit de grootstad.
Vandaar wonen er steeds minder Machelaars en Diegemnaars en
meer anderstaligen en mensen van een andere origine in onze
gemeente.
De N-VA pleit er dan ook voor dat de gemeente met de
herinrichting van Machelen centrum (honderden bijkomende
woongelegenheden) de touwtjes in handen houdt om ervoor te
zorgen dat de eigen inwoners aan bod komen en dat er voldoende
groene ruimten worden voorzien.
We legden ons oor te luisteren in Tervuren waar er duidelijke
afspraken gemaakt worden met verkavelaars, bouwpromotoren en
kandidaat kopers. We zijn er dan ook van overtuigd dat een lokaal
beleid een verschil kan maken.
Michel Van Neste
Voorzitter
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De betaalbaarheid van een verblijf in een woonzorgcentrum (deel 2)

Het kan ook anders!

In onze vorige editie kaarten we reeds de verhoging
aan van de netto-dagprijs voor nieuwe bewoners
in ons Machelse WZC ‘Parkhof’: 57 euro voor een
eenpersoonskamer. Een vlugge berekening (met
bijkomende kosten) brengt ons al vlug aan een
maandelijkse kost van 1 800 euro. Welke Machelse
senior kan dit nog betalen?
Het probleem is niet eigen aan onze
gemeente en illustreert de dringende
koerswending die het beleid moet maken in de ouderenzorg. Met een steeds
verder verouderende bevolking – meer
dan 2 miljoen mensen zijn momenteel
reeds ouder dan 55 jaar- zal de zorgnood steeds verder toenemen.

Aandacht voor thuiszorg

Het is zeker goed dat onze gemeente
op deze evolutie heeft ingespeeld door
het aanbod aan wooneenheden in het
WZC uit te breiden bij de nieuwbouw
van Parkhof. Het vergroten van residentiële (kostelijke) voorzieningen is
noodzakelijk, maar niet zaligmakend.
De eerste aandacht moet daarom zeker
gaan naar de promotie van alle vormen
en modaliteiten van thuiszorg.
Laten we niet vergeten dat de woon-,
leef- en zorgbehoeften van onze Machelse senioren zijn veranderd. Onze
‘nieuwe’ senioren zijn hoe langer, hoe
meer actief, goed opgeleid en geïnformeerd. Twee op de drie 80-plussers
zijn nog volledig zelfredzaam. Zij verdienen dan ook meer dan ons respect
alleen.

Senior is
partner in zorg

Wordt het dan
geen tijd dat de
senior van vandaag niet langer als het voorwerp van zorg wordt bekeken, maar
als partner in de zorg? Laten we dus
vertrekken van de eigen kracht van de
seniors binnen hun sociale omgeving.
Gezonde ouderen moeten immers
zo lang mogelijk in deze vertrouwde
en beschermende omgeving kunnen
wonen.
Onze gemeente kan hier zeker een rol
in spelen en zou bijvoorbeeld ruimere bekendheid kunnen geven aan
haar mantelzorgpremie. In vergelijking met de (buur)gemeenten in
Vlaams-Brabant behoort de gemeente
Machelen met haar ‘thuiszorgtoelage’
van 50 (tot 75) euro immers zeker tot
de beteren van de klas (gemiddeld
bedraagt deze ‘slechts’ 30 euro). Onbekend is helaas nog altijd onbemind.
Weinig bekend is ook het bestaan van
de ‘tegemoetkoming voor hulp aan
Bejaarden’ (THAB) die wordt

uitgekeerd door de zorgkassen
binnen de mutualiteiten. Deze kan
gaan van 83 tot 560 euro per maand,
afhankelijk van de zelfredzaamheid en
de zwaarte van de zorg.
Samen met de beter bekende tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg in
het kader van de verplichte zorgverzekering vormt deze trouwens een
van de pijlers van de Vlaamse Sociale
Bescherming die in januari 2017 van
start gaat.
Kortom, het is ook de taak van de
gemeente om onze senioren en hun familie voldoende te informeren over het
pallet van Vlaamse en gemeentelijke
tussenkomsten. Zo kunnen ze de juiste
(financiële) keuzes maken over hun
toekomstige verzorgingsmodaliteiten.
Luc Verbiest

OCMW – Contract op maat voor elke leeflooncliënt
Door een regeringsakkoord zal vanaf 1 september 2016 elke
nieuwe begunstigde van het leefloon een ‘geïndividualiseerd
project voor maatschappelijke integratie’ (GPMI) moeten
ondertekenen. Dus ook alle erkende vluchtelingen en andere
cliënten. Voordien was dit contract enkel verplicht voor de
min-25-jarigen.
Zo’n contract laat het OCMW toe de leefloner op maat te
begeleiden en op te volgen, het responsabiliseert hem ook met
het oog op zijn sociale en professionele reintegratie. Ook het
aanvaarden van gemeenschapsdienst om de werkbereidheid
aan te tonen kan hier voortaan in worden opgenomen als
vereiste om in aanmerking te komen voor een leefloon. Als het
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contract niet wordt gerespecteerd
zijn sancties, zoals schorsing,
mogelijk.
Om hiervan een succes te maken
voorziet de federale overheid,
voor de OCMW’s, een tijdelijke
verhoging van het terugbetalingspercentage van het leefloon
met 10 procent.
Magda Geeroms
OCMW-raadslid
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Machelen is geen ‘airport city’
Moet Machelen zich zomaar blootgeven aan Brusselse speculatie? Is verstedelijking de toekomst?
Het Machelen van weleer is grondig veranderd. Dat weten we
allemaal. Onze heemkundige kring laat niet na om dit geregeld frappant te illustreren. Aan een toekomst als Brusselse
Rand valt niet te ontkomen, maar betekent dit dat wij onze
‘Vlaamse Rand’ zonder meer moeten blootgeven aan Brusselse speculatie? Zie ook het waarschuwende voorwoord van
onze voorzitter.
Betreft het hier alweer een evolutie die wij slaafs moeten ondergaan en waarover wij later nostalgisch als heemkundigen
kunnen terugdenken? Het komt ons voor dat de beleidsmakers van vandaag verantwoordelijk zijn voor ‘de geschiedenis’
van onze toekomst. Verontrustend in dit verband is bijvoorbeeld dat de Administratie Ruimte Vlaanderen, samen met
haar Brusselse collega’s en de provincie Vlaams-Brabant,
recent een gezamenlijke (toekomst)visie heeft ontwikkeld
voor de Noordrand via een Territoriaal Ontwikkelingsprogramma (TOP).
Onze gemeente Machelen zou volgens dit TOP samen met
haar directe buren worden verstedelijkt en uitgroeien tot een
… Airport City. De metropolitane verbrusseling ten top!
Compleet in tegenstrijd met de tot nu toe gevoerde Groene
Gordelpolitiek. “Onbespreekbaar”, zo luidt het gelukkig bij
onze minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts. Het zou
maar een ‘denkoefening’ zijn. Ook onze gemeente zou er
goed aan doen om in deze de verbrusseling niet achterna te

lopen door haar
grondgebied op
mediatieke wijze
te promoten voor
groene initiatieven zoals een
Tesla Supercharger, (*) die recent
werd gerealiseerd
bij het Van der
Valk Hotel te
Diegem.
Dergelijk project komt immers slechts Brussel en haar internationale zakenmensen ten goede. Onze bewoners kunnen er
alvast niet terecht om energie te tanken die zij elke dag opnieuw
moeten steken in het opkomen voor het behoud van het Vlaams
karakter van onze gemeente. Een ‘supercharger’ voor ons eigen
Vlaams verenigingsleven lijkt ons meer aangewezen. Daar moet
ons inziens pas de nodige energie worden ingestoken.
Luc Verbiest
(*) Een laadstation met 8 laadpunten voor elektrische (Tesla)
wagens. Machelen werd ‘uitverkoren’ om, naast Aartselaar, Gent
en Nijvel, de blinde vlek die Brussel tot nog toe was, op te vullen.
In Europa zijn er meer dan 220 van deze locaties. Wat een eer …

MA-Die-tjes en Datjes
Ook diversiteit in ons Vlaams straatbeeld

Ons straatbeeld is niet meer wat het geweest is. De anderstaligheid woekert hoe langer hoe meer. Rij
of ga maar eens van Melsbroek naar Diegem: je verglijdt voor je het weet in pré-Brusselse toestanden.
De vier geplande bijkomende handelszaken op en om het Kruispunt met de Woluwelaan zullen, zo
vrezen wij, de Franstalige klant weer een beetje meer koning laten zijn en zeker zorgen voor meer
chaos op dit zo al drukke kruispunt.
Stuitend is bovendien dat de Brusselse Vervoersmaatschappij (MIVB) die onze gemeente reeds
tientallen jaren bedient, het niet langer nodig vindt om uitsluitend Nederlands te gebruiken in haar
communicatie met haar Machelse klanten.

Machelen-Diegem in Plopsaland

Niet minder dan 198 inwoners van onze gemeente
schreven zich in met familie en vrienden om een
onvergetelijke dag te beleven op 11 september ll.
in Plopsaland De Panne, ter gelegenheid van de
jaarlijkse familiedag van de N-VA. En dat ze ervan
genoten hebben.

KCS Machelen

Goed nieuws bereikte ons van het bestuur van
voetbalclub KCS Machelen. Wij wensen haar dan ook ten volle te steunen en aan te moedigen in haar beslissing om dit seizoen
aan te pakken met Nederlandstalige jeugdspelers. De eerste resultaten waren al te zien eind juli tegen Diegem Sport. Beide
gemeentelijke clubs sporten voortaan alleen in het Nederlands .
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De verandering werkt!

42,9%

VACATURES

Meer vacatures

Jonge werklozen

Hoogste aantal sinds
2006 in Vlaanderen

Werkende 55-65-jarigen

2015

+37.500

2005

2016

32%

2015-2018

+140.000

Koopkracht

+5,3%

5%
4%

45%

1ste kwartaal 2016 vs.
1ste kwartaal 2015

WERKLOZEN

mei 2016 vs. mei 2015

JOBS

-15%

55.489

2015

-62.500
Daling van de
RVA-uitgaven met

1,1 miljard

Taxshift

Handelsbalans
De verhouding tussen de in- en uitvoer van een land

+€1.500/jaar
+€1.000/jaar

3%
+2,1%

2%
1%

+1,8%

0%

Laagste
lonen

Grootste inkomensstijging
in meer dan 5 jaar

2015

Grootste pensioenhervorming sinds
ontstaan sociale
zekerheid

2018

2016

+0,6%
2018

2015

2018

€€€€ €€
€€€€€ €
Grondige afslanking
van de provincies

Grootste fiscale
hervorming sinds
1963

Kordate én humane
aanpak van grootste
asielcrisis sinds
WOII

Eindelijk een
veiligheidsbeleid
die naam waardig

Hervorming van
de kinderbijslag

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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