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Zaterdag2 maafi
Vanaf 17.30 uur
Zaal Nova
Kerklaan,
Machelen

1 404 MAAL BEDANKT
N-VA Machelen-Diegem heeft het de voorbije gemeenteraadsverkiezingen
goed gedaan: van één enkel (kartel)zitje naar vier volwaardige zetels en een
verzekerde vertegenwoordiging zowel in het OCMW als in tal van andere
comités en raden.
De N-VAbehaalde in Machelen-Diegem 18,05 procent van de stemmen, wat
neerkomt op 1 404 kiezers. Dat was niet rnogelijk zonder de hulp van al die
enthousiastelingen in onze rangen en van de enorme inzet van een ferme schare
medewerkers.
Heel onze ploeg is er stevig tegenaan gegaan, wat betekent dat we met propere
handen en vrij en vrank aan de nieuwe legislatuur kunnen beginnen.

Mochten er nog vragen of opmerkingen 211n, dan kan u steeds terecht bij onze
fractieleider Lieve De Witte (0475 35 06 39 of lieve.dewitte@n-va.be).
U wordt vriendelijk

uitgenodigd door het bestuur

Met Vlaamse groeten,
N-VA Machelen-Diegem

en de mandatarissen van N-VA

Machelen-Diegem.
Een vleesbuffet

wordt voorzien.
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Met mu2ikale omlijsting.
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Het bestuur en de mandatarissen
wensen iedereen een
voorspoedig en gezond 20131
Ons doel blijft om verder te
werken aan een gemeente waar
het goed leven is.

DAT KAN!
Wil u mee
Vlaanderen én
MachelenDiegem vorm
geven? Wil u uw
stem laten horen
in een partij die
weegt op het
beleid, ook in uw

BESTUURSVERKIEZI NGEN 201 3

gemeente? Maak
u dan lid van de N-VA.
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U wenst zich als lid van de N-VA nog verder te engageren? In maart worden de
afdelingsbesturen vernieuwd. We doen dan ook een warme opÍoep aan die
leden die graag wat actiever in onze lokale partij wil1en meedraaien. Indien u
graag ons team komt versterken, laat het ons weten!

www. n -va. be/machel en - d ieg e m
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0nze mening
Als Vlaming moeten wij er voor zorge:n dat onze
eigenheid en onze cultuur gerespecteerd en behouden
blijven. Maar we moeten wel oog hebben voor andere
bevolkings groepen en culturen.

Maar inmiddels moet ook gezocht worden naar
oplossingen voor andere maatschappelijke problemen:
a
a

We zullen een steun zijn voor hen die onze cultuur en taal
wensen te begrijpen en zich hier thuis willen voelen.

de steeds toenemende druk van de stad,
het feit dat we op sommige dagen door
verkeersstromen worden overspoeld,
en vooral een nultolerantie ten aanzien van de

criminaliteit.
Daarom is een sociaal engagement nodig en moet het deel
uitmaken van ons dagelijks denken en handelen.

N-VA behaalde vier zities in de gemeenteraad
Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen behaalde de N-VA een zeer mooi resultaat, namelijk vier verkozenen.

Lieve De Witte
zal onze fractie voorzitten.
211 sÍreeft ernaar om van
onze gemeente een thuis te
maken voor eenieder die
wil bijdragen
om onze
dorpsgemeenschap tot een
(h)echte thuis te maken.

Rom Van der Auwera
wordt naast
gemeenteraadslid ook

MichelVan Neste

Steven Tielemans

maakt naast de
gemeenteraad ook deel uit

zal ongetwijfeld een oogje
in het zeil houden in
verband met het

voorzitter van de

van de politieraad. Het

gemeentcïaadscomm issie.
Zilninzeï om aan de

behoud van de Vlaamse
waarden en cultuur en het

verzuchtingen van de

mee uitstippelen van de
algemene koers van de

gemeente-inwoners
tegemoet te komen, is.
genoegzaam bekend. Hij
zal dlt consequent en
onvermoeibaar verder
zetten.

veiligheidsbeieid.

Iokale pol i tie zullen zijn
aandacht krijgen.

We sturen ook een vertegenwoordiger naar de 0GMW-raad
Magda Geeroms
zalvoor de N-VA in c1e
OCMW-raad zeteTen. Zlj
maakt ook deel uit van het
Bijzonder Comité voor de
Sociale Dienst vanaf 7
januari. Haar grote

toewijding en nooit
aflatend engagement zullen
haar goed van pas komen
in de komende legislatuur.

machelen-diegem@n-va.be

Wist-je-daties
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. Enkele N-VA-cijfers

voor de gemeenteraden. De N-VA
scoort gemiddeld 22,95 % en haalt zo 1- 680
gemeenteraadsleden in297 Vlaamse steden en
gemeenten. In 113 gemeenten neemt de N-VA deel aan
de bestuursmeerderheid met 59 burgemeesters, 286
schepenen en 43 OCMW-voorzitters.

. In Lauragh in Zuid-Ierland is eï een uit 1768 stammend
volksnationaal vossenhol dat An Sibin heet. Het is van
daaruit dat N-VA Machelen-Diegem volgend bericht
kreeg: "Congratulations. You must be doing Good
Work! X, Frances". Heel wat Machelaars waren in An
Sibin te gast en Rom en Anny zijn er zowat "part of the

family".

. Inmiddels

staat de socio-culturele kring van N-VA
Machelen-Diegem ook weer geruime tijd op de rails.

Het begon met een ochtendcauserie door een
vertegenwoordiger van het Rodenbachfonds, gevolgd
door een aperitiefgesprek met Frieda Brepoels,
voormalig Europees raadslid. Daarna volgde een
bezoek aan de kerken van Machelen en Diegem, een
tocht door het witioofdorp Erps-Kwerps, een bezoek
aan het graf van Hendrik Elias, een bezoek aan het toen
jubilerende Nossegem en de verkenning van de
Machelse Stille Wegen.

. En dan nog

clit: Raymonde Leskens is niet alleen onze
huidige afdelingssecretaris maar ook een begaafde
amateur-kunstenares. W1j zljnniet weinig fier dat zij in
het najaar 2013 haar schilderwerken aan het publiek zal
kunnen voorstellen. De N-VA houdt u zeker op de
hoogte.
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N-VA wil de koek verdelen"

De N-VA is de partij die de kaart kekt van wie wil werken,
sparen en ondernemen.
De N-VA is de partij die welvaart wil omzetten in solidariteit met
wie het nodig heeft.
De N-VA wil beter kunnen zoÍger. voor onze senioren en vooï
iedereen die niet mee kan.

Koeken bakken en dan de koek verdelen. Zo hoort het.
En dat is het beleid dat de N-VA wil!
Maar dat is net het beleid dat Di Rupo en de PS blokkeren. Er valt
geen koek te verdelen als je de bakker wegjaagt. Zo eenvoudig
is het.

Terwijl de federale regering treuzelt en er niet veel
van bakt, blijft de N-VA Vlaanderen mee besturen.
Dat is andere koek!
Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois (N-VA) hervormt
de overheid tot een modern bedrijf:
Het Vlaamse overheidsapparaat wordt afgeslankt - een jaarlijkse besparing van 400 miljoen euro.
De gemeenten krijgen meer dan ooit de mogelijkheden om eigen prioriteiten te bepalen en efficiénter te werken:
meer beleidsautonomie en minder bureaucratie.

Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) maakt werk van werk:
De aangepaste 50 plus-premie stimuleert bedrijven om waardevolle mensen met ervaring aan het werk te stellen.
De leeftijdsgrens voor de activering van werkzoekenden werd bovendien opgetrokken naar 58 jaar.
Resultaat: sinds juni daalt de werkioosheid bij de S0-plussers.

Dankzij de instapstages is er nu een totaalpakket aan begeleidingsmaatregelen voor jonge werkzoekenden. Zo
kunnen hun talenten en competenties versterkt worden ingezet op de arbeidsmarkt.

Bovenal: de Vlaamse Regering mét N-VA had in 2012 opnieuw - als enige regering in dit land - een
begroting in evenwicht. Met de klemtoon op besparen in plaats van belasten. En met blijvende
investeringen in duurzame economische groei.

Het oerdegelijke regeringswerk van onze N-VA-ministers toont aan:
de N-VA bakt er wél wat van.
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Z la, ik zoil graag lid roorden. Stuur mij de nodige informatie.
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Ik utens

de

E De heer

N-VA-standpunten te ontaangen.

E Mevrouw
Voornaam:

Naarn:
Straat:
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Postcode:

Gerneente:
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Tel:

E-rrail:

Geboortedaturl:

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

