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Veilig thuis in een
welvarend MachelenDiegem
Over minder dan acht maanden
weten we of er in Machelen-Diegem
een nieuw tijdperk aanbreekt. Het
tij doen keren is een uitdaging die
de N-VA, op eigen kracht, met volle
overtuiging aangaat.
Machelen-Diegem heeft door zijn
ligging nood aan een weldoordachte en vernieuwende aanpak. Voor
ons zijn dat: geen ongebreidelde
bouwwoede, nadruk op veiligheid,
stevige ondersteuning van de lokale
kleinhandelszaken, inzetten op
onze eigenheid met aandacht voor
integratie van nieuwkomers, het
behouden van het kleine beetje
groen en onze stempel drukken
op het Vlaamse karakter van onze
gemeente.
De voorbije jaren hebben we vooral
het tegenovergestelde gezien. De
gevolgen zijn zichtbaar: mobiliteitsproblemen, onveilige buurten,
wegkwijnende handelszaken, groen
dat verdwijnt … Om maar van de
drugsproblemen en de verfransing te
zwijgen. Onze autochtone bevolking
is het beu en we begrijpen hen. We
reiken ook de hand naar anderstaligen die zich integreren.
We staan dus voor belangrijke
maanden. Met jullie steun kan de
verandering ook in MachelenDiegem werken.
Michel Van Neste
voorzitter

2018: het jaar van de verandering

Steve Claeys trekt N-VA-lijst
Op 14 oktober 2018 gaan we met z’n allen naar de stembus om een nieuw
gemeentebestuur te verkiezen. Steve Claeys werd door het voltallige
bestuur van N-VA Machelen-Diegem naar voor geschoven als lijsttrekker.

“Het is tijd voor verandering:
een verandering die enkel met
de N-VA mogelijk is.”
Steve Claeys, lijsttrekker
Steve is 42 jaar en woont samen met zijn
vriendin en twee lieve dochtertjes in
Machelen. Hij is bestuurslid van N-VA
Machelen-Diegem en verantwoordelijke
voor de communicatie, website en sociale
media. Tevens is hij bestuurslid van het
arrondissement Halle-Vilvoorde. Steve werkt
als zelfstandige IT-consulent en is ondervoorzitter van de Machelse Zelfstandige
Ondernemers.

Tijd voor verandering

“Als Vlaming vind ik dit een hele eer. Ik
neem deze uitdaging dan ook met enthousiasme en volle overtuiging aan”, zegt Steve.
“Ik besef maar al te goed dat het tijd is voor

verandering. Enkele van de huidige meerderheidspartijen verklaren regelmatig dat
het allemaal goed gaat in onze gemeente,
dat er geen problemen zijn. Wel, dan vraag
ik mij toch af of deze mensen wel in onze
gemeente wonen en of ze al dan niet eens
onder de mensen komen. Want iedereen die
in Machelen-Diegem woont, kent de problemen en wordt er dagelijks mee geconfronteerd. En daarom is het tijd voor verandering: een verandering die enkel met de N-VA
bereikt kan worden.”
Want jullie verdienen het allemaal om terug
in een veilige, welvarende en Vlaamse
gemeente te wonen.

Kaas-en-wijnavond
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N-VA Machelen-Diegem in beeld
Tijdens het N-VA-feest in Mechelen en onze eigen nieuwjaarsreceptie namen we nog even de tijd om de batterijen op te laden voor
het nieuwe werkjaar. De motivatie van het bestuur, de leden, de sympathisanten en de kandidaten voor de verkiezingen van 2018 was
overduidelijk. We nemen resoluut onze verantwoordelijkheid om de nodige veranderingen uit te werken.

 nze lijstduwer is fier op de top vijf van de lijst.
O
V.l.n.r. Bart Masschelein, Raymonde Leskens,
Steven Tielemans, Magda Geeroms en Steve Claeys.

 en Weyts met de top vier van de lijst. V.l.n.r. Magda
B
Geeroms, Steven Tielemans, Steve Claeys, Ben Weyts,
Raymonde Leskens en voorzitter Michel Van Neste.

 .l.n.r. Raymonde Leskens,
V
Nancy Wysgeer, Sigrid
Van der Auwera, Nancy
Van Harck, Anne-Emilie
Kaleka Mundadi en
Magda Geeroms.

 .l.n.r. Peter Roose, Nancy Van Harck, Roger Bolleyn, Steve
V
Claeys, Steven Tielemans, Marc Leemans, Paul Van Asbroeck,
Sven De haes, Guy Routiaux, Nancy Wysgeer, Anne-Emilie
Kaleka Mundadi, Stefan Panneels, Magda Geeroms, Raymonde
Leskens, Michel De Graef en Michel Van Neste.

Ma-Die-tjes en Datjes
 V oor de N-VA is het Nederlands de onderwijstaal in Vlaanderen. Sinds kort is er een richtlijn van het gemeenschapsonderwijs,
ondersteund door de linkse partijen. Volgens die richtlijn mogen anderstaligen hun eigen taal spreken op school. Respect voor
de afkomst van leerlingen is belangrijk, maar de integratie is nog veel belangrijker. Integratie bekom je door middel van de taal.
En wat met scholen waar meer dan 90 procent anderstaligen zitten? Hoe voelen onze Vlaamse kinderen zich dan?
D
 oor de grote winkelketens krijgen de kleinhandelaars het steeds moeilijker, vooral in Diegem. En spijtig genoeg verdwijnt
hiermee ook een groot deel van het sociaal weefsel. Alleenstaande ouderen kunnen niet meer hun dagelijkse babbeltje doen en
ook de sociale controle verdwijnt. Want hoe dikwijls merkt een kleine winkelier niet op dat Marie … al enkele dagen niet
geweest is?

machelen@n-va.be
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 art Masschelein, Michel Van Neste, Godelieve
B
Boeykens en Steve Claeys bezochten één van de
grote bouwwerven in onze gemeente.

De bouwwerf van de gemeente:
hoog tijd voor verandering
Momenteel ondergaat Machelen-Diegem een echte
transformatie. Samen met de groots opgevatte prestigeprojecten rijzen de appartementen overal uit de grond
en stevenen we verder af op een slapende, dode en verstedelijkte gemeente. Deze bouwwoede vergroot het aantal
nieuwkomers, die minder en minder de noodzaak inzien
om zich te integreren in onze Vlaamse gemeente. En deze
omwenteling mist eveneens een duidelijke totaalvisie.
We worden steeds meer
geconfronteerd met de gevolgen.
Groene zones waar mensen
elkaar ontmoeten zijn nagenoeg
verdwenen. De scholen barsten
uit hun voegen en boeten in aan
onderwijskwaliteit, waardoor
onze kinderen naar omliggende
gemeenten trekken.
Verenigingen hebben het moeilijk
om jonge mensen aan te trekken.
Het is ook weinig milieuvriendelijk om rond te moeten rijden op
zoek naar een vrije parkeerplaats.

Kortom, hoog tijd voor een ander
beleid. Maatregelen nemen om
bouwpromotoren te ontmoedigen
verder te investeren in deze
verstedelijking en om de
problemen op korte termijn
op te lossen.
De N-VA neemt deze uitdaging
aan om jouw gemeente opnieuw
bloeiend en levendig te maken.

Bart Masschelein, bestuurslid

 ijsttrekker Steve Claeys en OCMW-raadslid
L
Magda Geeroms op pad in de Begionagaarde.

Sociale woningen
Begoniagaarde
OCMW-raadslid Magda Geeroms
bracht samen met lijsttrekker Steve
Claeys een bezoekje aan de nieuwe
inwoners van de Begoniagaarde (huuren koopwoningen van de Vilvoordse
huisvesting). Ze heetten hen van harte
welkom in onze Vlaamse gemeente.
En het moet gezegd: dit was een verrassende en
nuttige ervaring. De helft van de inwoners zijn
niet-Belgen van wie bijna alle kinderen naar een
Nederlandstalige school gaan. Een paar ouders
van deze kinderen zijn het Nederlands machtig.
Anderen begrijpen dat het naar de toekomst toe,
om hun kinderen te ondersteunen, nodig is om
onze taal aan te leren.
Maar ook wij als Vlamingen moeten de nieuwe
inwoners in het Nederlands blijven aanspreken.
Zo motiveren we hen om de taal ook te spreken.

Magda Geeroms
OCMW-raadslid

 Bij een enquête van Het Nieuwsblad over de leefomstandigheden
in 308 steden en gemeenten kwam onze gemeente er niet goed
uit. Machelen-Diegem behaalde een score van 5,78/10 en zit
hiermee in de onderste gelederen van de mindere goden (plaats
298/308).
 e kleinhandelaars
D
verdwijnen in Diegem.

www.n-va.be/machelen

De taxshift helpt u vooruit

Minimumloon

+€32
per maand
in 2018

Gemiddeld loon

+€28

€ 146

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

Hoog loon

+€23

€ 102

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

(2015-2019)

(2015-2019)

€ 74

per maand in
de volledige
taxshift
(2015-2019)

Meer nettoloon

Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar?
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon.
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht

De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder
groeien en bloeien.

Meer welvaart

Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen
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 - info@n-va.be - www.n-va.be
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