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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Fijne kerst en 
prettig eindejaar

Steven Tielemans  
nieuwe voorzitter  
N-VA Machelen- 
Diegem

Begin september 
zette onze voorzitter 
Dany Bruggeman 
om professionele 
redenen een stap 
opzij. Tot aan de 
volgende bestuurs-
verkiezingen neemt 
ondervoorzitter 
Steven Tielemans 
zijn taak over. 

Sven De haes werd 
door de bestuurs-
leden verkozen tot 
ondervoorzitter. 

We bedanken Dany 
voor zijn bewezen  
diensten en wensen 
hem alle succes 
toe in zijn verdere 
beroepsleven.  
Uiteraard felici-
teren we Steven 
Tielemans en Sven 
De haes met hun 
nieuwe mandaat.

Hard werken aan een betere gemeente
De N-VA zet deze bestuursperiode mee de lijnen van het gemeentebestuur uit. Schepen 
Magda Geeroms wil het verschil maken in haar bevoegdheden openbare werken,  
onderhoud gebouwen, milieu, integratie, Vlaamse aangelegenheden en dierenwelzijn.

“Om dit alles te realiseren, zal ik de komende maanden en jaren nauw samenwerken met mijn collega’s uit  
het schepencollege en de gemeenteraad”, aldus Magda Geeroms. “Ook de medewerkers van de gemeente,  
geëngageerde inwoners en vrijwilligers betrekken we maximaal bij het beleid.”

Bent u benieuwd naar de speerpunten van schepen Steve Claeys?  
Kijk dan snel op pagina 2.

Integratie en Vlaamse aangelegenheden
•  Integratie is een overkoepelende bevoegdheid waaraan zowel het gemeentepersoneel, het onderwijs, 

de sportverenigingen, de cultuurverenigingen en de burger hun steentje kunnen bijdragen. Voor het 
integratiebeleid werken we dan ook zoveel mogelijk samen met die partners. 

•  Het Vlaamse karakter van onze gemeente moet duidelijker zichtbaar zijn in het straatbeeld. Van 
onze inwoners en ondernemers – aan wie we geen verplichtingen kunnen opleggen – verwachten we 
inspanningen. Ook ons onthaalbeleid zal duidelijk  
maken dat nieuwkomers zich op Vlaams grondgebied bevinden.

Milieu
•  Het gemeentebestuur zet ten volle in op meer natuurlijke gewassen en bloemenweiden.
•  In een bomenplan werden alle bomen geïnventariseerd.
•   Waar mogelijk ontharden we de bodem. De buurtparken en het park van Diegem  

pakken we aan.
•  Gemeenschapswachten worden nog meer ingezet om sluikstorters aan te pakken. 
•  Dierenwelzijn ligt veel mensen nauw aan het hart en dat is terecht. Onder meer het kattenbeleid  

– nu nog een zorgenkind – verdient onze aandacht.

Openbare werken en gebouwen
• We werken een voetpaden- en stratenplan uit. 
•  De gemeentelijke gebouwen worden duurzamer, onder meer dankzij zonnepanelen.
•  De begraafplaatsen worden volledig heringericht, zodat ze een groene oase van rust vormen.

Steven Tielemans 
neemt de voorzitters- 
fakkel over van 
Dany Bruggeman.

Magda Geeroms
Schepen van Openbare Werken, Onderhoud Gebouwen,  

Milieu, Integratie, Vlaamse Aangelegenheden en Dierenwelzijn
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Tussen 17 en 88 jaar
U leest het goed: de leden van N-VA Machelen-Diegem zijn tussen 17 en 88 jaar 
oud. We zetten voor u enkele cijfers op een rij: 
•  Ons oudste lid, Jean Diddens, werd in februari van dit jaar 88.  

Hij is bovendien nog steeds actief binnen het bestuur!
•  De laatste jaren heeft ons ledenbestand een verjonging ondergaan: momenteel 

is een vierde van onze leden geboren na 1975. 
•  Ons jongste lid werd dit jaar 17 jaar.
•  De laatste jaren kende ons ledenaantal een grote groei. De eerste helft van dit 

jaar steeg het aantal leden met maar liefst 25 procent.  
Hopelijk zet die trend zich verder.

Voelt ook u zich – ongeacht uw leeftijd – geroepen  
om deel uit te maken van de grootste partij van  
Vlaanderen? Mail dan naar machelen@n-va.be,  
bel naar ledenverantwoordelijke Raymonde Leskens  
op het nummer 0498 10 62 17 of word lid via  
www.n-va.be/word-lid

Raymonde Leskens
Ledenverantwoordelijke 

Zet mee je schouders 
onder Jong N-VA 
Machelen-Diegem
Met voldoende leden tussen 16 en 31 jaar 
groeide het idee om een Jong N-VA- 
afdeling op te starten. Laura Javaux  
en regiocoördinator Jeroen Bergers zijn 
daarvoor al hard aan het werk.  
Wil jij hen helpen? Mail dan naar  
laura.javaux@n-va.be

Hard werken aan een betere gemeente (vervolg)
Op de voorpagina las u al van welke punten schepen Magda Geeroms absoluut werk wil maken. Ook  
Steve Claeys werkt de komende jaren hard aan een beter Machelen-Diegem. Hij is als schepen bevoegd voor  
mobiliteit, ruimtelijke ordening, stedenbouw en woonbeleid. Wonen en zich verplaatsen in onze gemeente: 
het zijn belangrijke aspecten waaraan uw nieuwe bestuursploeg meer aandacht zal besteden. 

Mobiliteit
Met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan zetten we een 
eerste stap in de goede richting. Het huidige mobiliteitsplan  
dateert van 2001. Het is dus dringend tijd voor een nieuwe visie.
•  We brengen de parkeerproblematiek in kaart.
•  Openbaar vervoer en deelmobiliteit krijgen de nodige 

aandacht. Ook de verbindingen tussen openbaar vervoer en 
werkplekken worden verbeterd.

•  De gemeente pakt het sluipverkeer aan.
•  We verbeteren de doorstroming.
•  Verplaatsingen te voet of met de fiets worden gestimuleerd 

door een betere infrastructuur te voorzien.
•  Er gaat extra aandacht naar veilige schoolomgevingen en de 

zones rond onze sportinfrastructuur.

Ruimtelijke ordening, stedenbouw en woonbeleid
Het nieuwe gemeentebestuur ontwikkelt niet enkel een  
vernieuwde visie op mobiliteit, maar ook op ruimtelijke ordening.
•  Om kwaliteitsvol wonen in onze centra mogelijk te maken, 

zetten we in op kernverdichting.
•  De inplanting van verschillende activiteiten (wonen, werken, 

bedrijvigheid, ...) wordt duidelijk beschreven, zodat er een 
juiste balans is. 

•  Open ruimtes worden maximaal behouden. Waar mogelijk 
breiden we de groene zones verder uit, zodat het aangenaam 
wonen, wandelen en fietsen is in onze gemeente. 

•  We zetten ons ten volle in voor de reconversie van verouderde 
en vervuilde bedrijvenzones. De locatie van onze gemeente is 
zeer strategisch, dicht bij de hoofdstad van Europa, de lucht- 
haven van Zaventem en aansluitingen op een belangrijk spoor-, 
water- en wegennet. Die troeven moeten we uitspelen door 
nationale en internationale investeerders en bedrijven aan te 
trekken. Deze economische motor mag niet sputteren.  
Investeren in een ruimtelijke visie, infrastructuur en  
voorzieningen is hier dan ook uiterst belangrijk.

Steve Claeys
Schepen van Mobiliteit,  
Ruimtelijke Ordening,  
Stedenbouw en Woonbeleid

Om dit alles te realiseren voorzien we extra budgetten, want 
een financieel correct beleid is noodzakelijk om te investeren 
in onze gemeente. “Als schepen is het mijn taak om deze visie 
in beleid om te zetten”, zegt Steve Claeys. “De uitdagingen zijn 
groot, maar de ambitie ligt hoog. We gaan er voluit voor om de 
verandering waar te maken.”
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In afwachting van de definitieve herin-
richting van de Woluwelaan werd het 
zebrapad aan de Parochiale Basisschool 
in Diegem vakkundig verwijderd. Omdat 
men de opening in de middenberm wilde 
behouden, herschilderde de gemeente 
het zebrapad vorig jaar nog. Maar zo hield 
men de onveilige verkeerssituatie in stand. 
Nu het zebrapad en de opening in de 
middenberm verdwenen zijn, worden voet-
gangers ertoe aangezet om enkel gebruik 
te maken van de veilige oversteek aan de 
verkeerslichten van de Haachtsesteenweg 
en het A. De Cockplein.

Gemeente weigert omgevingsvergunning Evillas
Projectontwikkelaar Evillas diende een aanvraag in voor de bouw van dertig appartementen en één  
woning in het binnengebied tussen de P. Schroonsstraat en de G. Lacroixstraat in Machelen. Op basis 
van een grondig onderzoek weigerde het gemeentebestuur de omgevingsvergunning voor het project. 

“Gezien de historiek en de vele  
bezwaren gebeurde op mijn vraag een 
extra onderzoek naar de leefbaarheid  
en de omgevingsomstandigheden  
van het gebied”, legt schepen van  
Ruimtelijke Ordening Steve Claeys  
uit. “Daaruit bleek dat het bestaande 
woongebied al zwaar belast is door  
geluidshinder en luchtvervuiling,  
afkomstig van auto-, vracht-, spoor-  
en luchtverkeer. De aantasting van  
het leefklimaat is al zo groot dat de 
huidige groene zone nodig is ter  
compensatie van de hinder in de  
bestaande woonbuurt.”

Juiste projecten op juiste plaats
Na een grondige analyse van het  
onderzoek en overleg tussen de 
bevoegde gemeentediensten en het 
schepencollege werd de omgevings- 
vergunning geweigerd. Ondertussen 
heeft de ontwikkelaar beroep  
aangetekend bij de provincie, waarop 
het college het advies van weigering 
naar de provincie toe heeft bevestigd. 

“Wij zijn niet tegen bouwprojecten 
of kernverdichting, maar we moeten 
erop toezien dat de juiste projecten op 
de juiste locaties komen”, aldus nog 
schepen Steve Claeys.

  De N-VA is niet tegen bouwprojecten 
of kernverdichting, maar de juiste 
projecten moeten op de juiste locaties 
komen.

Ma-Die-tjes en Datjes
  Zebrapad Woluwelaan

In april dit jaar legde Incovo grasmatjes 
rond de glasbollen in Machelen-Diegem. 
Die moesten een einde maken aan het 
vele sluikstorten rond de glascontainers. 
En dat doen ze ook! In vergelijking met 
vorig jaar daalde het aantal gevallen van 
sluikstorten drastisch. Hopelijk blijft het zo. 

Grasbollen

In overleg met de gemeente realiseerde  
Natuurpunt een wandelpad in het  
Peutiebos. Het pad brengt de wandelaars 
langs de Trawoolbeek, enkele poeltjes en 
door het bos tot aan het waterbekken dat 
aangelegd werd rond de eeuwwisseling. 
Vroeger was dit nog een voetbalveld, maar 
vandaag is het gebied, dankzij intensief 
beheer, uitgegroeid tot waardevolle natuur. 
Dit wandelpad is een aanrader om  
eventjes tot rust te komen. U vindt het  
aan de Noordstraat in Machelen. 

Wandelpad Peutiebos

VOOR
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


