
Magda Geeroms (383 voorkeurstemmen)
Derde schepen

Bevoegdheden: 
Openbare Werken en Gebouwen, Milieu, Integratie, Dierenwelzijn,  
Vlaams Beleid

Doelstellingen: 
•  Het koesteren en uitbouwen van groene zones met aandacht voor 

netheid, onderhoud en sociaal contact.
•  Meer investeringen die zijn afgestemd op de lokale identiteit en gericht 

op duurzaamheid voor de volgende generaties, waaronder aandacht, 
middelen en eisen voor de inburgering en integratie.

•  Al het mogelijke doen om het Vlaams karakter van onze  
gemeente te benadrukken.
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Veilig thuis in een welvarend Machelen-Diegem

Steve Claeys (630 voorkeurstemmen)
Tweede schepen

Bevoegdheden: 
Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Woonbeleid

Doelstellingen: 
•  Een doordacht mobiliteitsplan dat de veiligheid van alle 

deelnemers in het verkeer verhoogt en de veiligheid aan de 
scholen optimaliseert.

•  Het stimuleren van de economie door investeerders aan 
te trekken in onze bedrijven- en industriezones.

•  Een inperking van de bouwwoede in de centra en het 
creëren van extra publieke parkeergelegenheden.

Met een prachtige ploeg 
gaan we onze gemeente 
opnieuw laten stralen. 
Een vernieuwend en 
doordacht beleid, daar 
staan we voor.

Samen met onze ploeg wil  
ik mij inzetten voor een  
respectvolle en warme  
gemeente, een gemeente  
waar iedereen telt, een  
gemeente waar het fijn is  
om te wonen.

Uw schepenen

U koos voor Verandering

Als afdelingsvoorzitter ben ik heel fier op ons resultaat.  
Machelen-Diegem heeft duidelijk gekozen voor Verandering.  
Samen gaan we werken aan een welvarende, veilige en  
Vlaamse gemeente.

Michel Van Neste, voorzitter

1 944 keer bedankt!

N-VA Machelen-Diegem  
wenst u fijne feestdagen!
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Wist je dat ...

Het was een heel lange maar zeer leuke campagne. 
Bedankt aan iedereen die er mee een succes van maakte!

N-VA Machelen 1 944 stemmen kreeg? Dat komt overeen met 23 procent van de stemmen en is een stijging van 
maar liefst 540 stemmen of 5 procent. Het aantal zetels stijgt van 4 naar 6.

alle kandidaten op de lijst van N-VA Machelen minstens 100 voorkeurstemmen behaalden? Geen enkele andere 
partij is daarin geslaagd.

de N-VA ook voor de provincieraad een mooi resultaat behaalde? In het district Halle-Vilvoorde blijft de N-VA de 
grootste partij met 24,20 procent van de stemmen, goed voor 5 zetels.

Verkiezings-
weetjes

Campagne 
in beeld

Folders plooien met 
de hele ploeg.

Zichtbaar aanwezig in 
Machelen-Diegem.

Een gemotiveerd team 
tijdens onze huisbezoeken.
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AGENDA
Nieuwjaarsreceptie N-VA Nationaal
Zaterdag 12 januari 
Nekkerhal, Mechelen

Nieuwjaarsreceptie N-VA Machelen-Diegem
Zondag 27 januari
Campinezaal, Diegem

Kaasavond N-VA Machelen-Diegem
Zaterdag 30 maart
Opgelet! Nieuwe locatie: Polyvalente zaal Bosveldsite, Machelen

Meer informatie over de exacte tijdstippen en adressen vindt u op www.n-va.be/machelen

Uw vertegenwoordigers in de gemeenteraad

Als Machelse 
handelaar ben ik 
fier deel te mogen 
uitmaken van het 
nieuwe bestuur. 
Met een team van 
supergemotiveerde 
mensen gaan wij 
voor verandering.

Dankzij onze kiezers  
kunnen we Machelen- 
Diegem opnieuw laten 
uitgroeien tot een  
gezellige, veilige en  
warme gemeente.  
Een gemeente met een 
Vlaams karakter en met 
gezonde aandacht voor 
integratie en nauwere  
samenleving.

Na 36 jaar was het tijd 
voor een frisse wind  
in onze gemeente.  
De kiezer heeft ons 
de kans gegeven om 
dit te realiseren. Ik zal 
met veel enthousiasme 
meewerken een deze 
verandering.

Met onze nieuwe ploeg  
zal ik mij inzetten om het 
voortbestaan van onze  
verenigingen te vrijwaren.  
Zij verdienen onze steun  
door het gemeentelijk beleid 
en de infrastructuur te  
richten op hun noden. Het  
verenigingsleven is eigen  
aan onze Vlaamse cultuur  
en mag niet verloren gaan.

Peter Roose Steven Tielemans Stef Panneels Raymonde Leskens



De Verandering werkt!
Vier jaar geleden legden vier N-VA’ers de eed af als minister in de Vlaamse Regering. 
Philippe Muyters, Geert Bourgeois, Liesbeth Homans en Ben Weyts drukten zichtbaar 
hun stempel en gaven zo vorm aan de kracht van Verandering.

Philippe Muyters bracht 
Vlaanderen aan de Europese 
top op het vlak van innovatie 
met investeringen in slimme 
technologie. Hij zorgde 
voor duaal leren en lage 
werkloosheid. Hij maakte 
van Vlaanderen weer een 
topsportland.

Geert Bourgeois leverde als 
minister-president begroting 
na begroting in evenwicht af. 
Hij boekte recordcijfers in de 
Vlaamse export en investeerde 
miljoenen in ons Vlaams 
erfgoed.

Liesbeth Homans maakte de 
overheid effi ciënter met de 
afslanking van de provincies 
en de fusie van gemeente- en 
OCMW-raad. Ze moderniseerde 
de huurwet en investeerde 
recordbedragen in sociale 
huisvesting.

Dankzij de strenge aanpak van 
Ben Weyts ging het aantal 
verkeersdoden in Vlaanderen 
drastisch omlaag. Hij maakte van 
Vlaanderen een diervriendelijk land 
met onder meer het verbod op 
onverdoofd slachten.

van Vlaanderen weer een 
topsportland.

en de fusie van gemeente- en 
OCMW-raad. Ze moderniseerde 
de huurwet en investeerde 
recordbedragen in sociale 
huisvesting.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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