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IN MEMORIAM:
Rom Van der Auwera

.PÍ, 28 januaÍi 2015 oveneed op T3larige
,l!ÈeÍtijd N-VA-semeenteÍaadslld Rom

$.:, Vaf deÍAuwera, bí leven een warm

li! qerespecteerd (er)ieeÍkÍachl in h€tSinl! 
Stanislasinstitur.ri te Zaventem (Zavo).

Rom was een qelleÍd en onvergeleljk
iiguur in 0nze Machelse gemeenschap,

Vlaams bewusi en strÍdbaar bleeÍ hj
siceds -"cn man xit één snrk en Tnndcr

ÍÍanje.

Vanuit zijn christelijke inspiratie stond

vooÍ hem ieder mens steeds cenlraal.

ongeacht herkomsl, maatschappelilke oÍ
religieuze overtuiging-

. , ledeÍeen kon op hem Íekenen.

Bon hcoonzin nolincke loonhaan in

. I Machelen0pdetoenmalqeVUlijsten

F wasjaÍenlans 0Cl,4W raadslid.Toen de
.iG Vuuileenviel, koos hii resoluut vooÍ Íh
€ N.VAen werd iiionze enioe Ínandataris
Ë in lvlachelen

=- Samen met Lieve De Witle zetle hij siids

Ë dienonze parlij veÍder op de kaart.

3 Nu RoÍn eÍ niel meeris, Íust0p orsde

Ë taakom ons veÍdeÍte lalen inspireíen
a- door zijn nooil aÍlatende en belangeloze

= 
;nzetvoor de lvlachehe bevolking.

? Beda tvooÍ alles Bom, we arllen ie
+ missen.

tÉ: . Hgi il-vA-bestuuí

Meerderheid verhoogt belastingen en houdt
grote sier met uw centen

BeSin dit jaar verhoogde de sP.a Spir[Groen er CD&V-meerde 1eid dc gcm!'L'ntl'bclas
tingen en de opcentiemen. Vier niaandcn ccrder liei de schepen vàn Financiën nl de pi:r5
nochtans optekenen dai eI gee1l belastingv(ihoging ging komen.

Dc gemeentebelasting gaat var1 vier naal vijí proceni Wal dat concreet voor u betekent,
kan u makkelijk zeJÍ nagaal door het aanslagbiljct van vorig iaar te nemen en dair te
zo€ken naar de rubriek Gemeentebelasting' en dàt cvcn opnieuw te ber€kenen met 5 %.
Het gemeÈntcbestuur sclut de me€ropbren8st in op 508-302 curo per. jan r.

De .v.erhoging van de opcentiemen treÍt i€dere eigen rff van c.'n huis in N{achelen,
Diótórl I1Ír b.(tu1r.r3,'tr,t..j i d.,,er \uo-J L,eo1j\er 4' p, N,tu n \d, j ouiten de
gemeente ziin die deze omoerende voorhefling noeten betalen. Kan ziir1, maar o(,k a]le
hui-.igen.i.ir. ul Mdchplèn-DegÉrr r,'rd, r getro ren

Om éÉ'r1 ol ande.r te rechtvaaÍ.ligden, verwijst het bcstuur graag naar de onniggende
gemeentèn waar c1e persone.nbelasting en onroerendc voorheJÍing hoger liggen. Feit is
L\cldald.gcrr(enlebelJ.l,ntenop(enrie-mFrdoírrh,,L,,.lLur/el l\broer \,.ltelegJ
err niel door JÉ b.nuren \.m $dere temepntè.I De \-\ A \ tuJÉt /i.h.u h.r.rrom pr rupr
gekeken wordi naar dc uitgaven voor eer aantal gote projecten. Kan hei daar lr iet wat
minder? Maar onze opmcrkingen vieie.n in dovemans oren.

Tot slot wilen \{.e u 81aag nog even vdgende citaien en inJo meeg.'vcn:

. Her gemeentebestum wist vorig jaai a I dat de eindaÍrekening van de h.àn.lureer,
kosten zwaar op het budget zou wegor, maar hield daar geen rekening mee.

. Op de gemeefteraad van 16 september 2014 sielde het bestuuÍ dat'de gemeente
Màchelen eeu sterk beleid kon voeÍï en io{]h ook íinancieel gezond blijven."

. Op 4 okiober 2014 (minder dan 4 maanden vool de gcmeenter.aad van 28 jaflrari
2m5) verklaarde de schepen van Financiën h het Nicuwsblad dat de gemeente
financieel gc'z-ond was er 'dit alles zal passen in een gezond hancieel beleid zonder
belatin$erhoging!,n voor de im.oners".

. Op 15januari 201s (dus anderhalveweekvoor de go€dkeuïing van de maatrcgele.n-
door de genieentemad) schrijft het I"aatste Nieuws: "44 miljoen eurc nlvesieringen
nlaàr wel beiastingl,erhoginí Dc pers wist dan al meer dan de ïaadsledcn?

Het is te betreuen dat het huidite bestuur crvou kiesl om de inwoners in hun portc-
Íeuille ie raken, zonder dat er aan de gïote project€.n geraak wordt oÍ zonder dat merl
het eigen beleid van de voo$ije jaren in vraag stelt:

Kris Geens

0ndervoo,/iller

tlffitriïi

I
www.n-va.be/machelen-diegem



Uplace: N-VA Machelen-Diegem bliift waakzaam

Onze burgemeester schreef in het gerneentelijk hfoblad
zijn brief aan de bevolkin& waarin hijzijn geloofbelijdt
inhet groots€ winkelbeleving-project dat ei stàat aan te
komen in onze gemeente.

Met genoegen stellen wijvast dat hij hierbij niet alleen
de voorclelen voor onze fmeente in de verÍ zet, maàr
dat hij ook verklaart r.aakzaam te zijn.

IIet js immers omwille van dezebroodnodiSe
waakzaamheid dat de N-VA-Íractie zich in het verled€n
nooit hcert willen proÍileren als vaandeltirager van de
voorgespiegelde \,veldaden van het Project.

Wij wÈnsten dan ook bewust nici in ie gaan op het
voorstcl van onze burgervader om ons àan te sluiten bi,
diens recent perscommuniqué in naàmvan alle Semeen-
teraadsfractíes. Het leek ons inderdaad niet het moment
om ons te laten meeslepen in ecn algem€ne hoerastem-
ming.

Jammer genoeg werd door onze onthouding in de pers
aanvankelijk de indruk Sewekt dat de N-VA ge€n deel
uitmaaktc van de gemeenteraad. Deze spijtiSe lapsus
werd door ons.dan ook onmiddellrk rechtgez€t.

De N VA wenst hierbij haar blijvend n€ttrale houding
toe te lichten. VanzelÍsprekend waren wij ook uiiermate
gecharmeerd door de plannen tot reconversie van de
desolate Machelse industriezone aan de Woluwelaan .

Dit was immers voor onze Bemeente een tnieke kans
om komaf te maken met de t este en onnodig€ SetuiSen
van het industd€el veNal binnen onze Semeente.

Laten we terloops niet verSeten dat de N-VA oP beleids-
niveau destijds geen betrokken partij was bij de onder-
tekening van de 'brownfieldconvenant; dat de katalysa-
tor is geweest van het huidiSe project. Wij zijn sindsdien
steeds ecn koele minnaar geweest van de plannen voor
het winkelcomplex in onze Semeente- Nu het project
meer dan ooit begint te leven in onze Seesten lijkt
het ons nodig om inderdaad alefi te blijven en de
waakzaamheid niet te laten verslappen.

Onzc mobiliteit dreigt immers Íols in het gedrang te
komcn Èn dit reeds omwille van de tahijke geplande
projccten in en om onze verkeers(slag)adeï bij uitstek.

Los van Uplace zien we hier immers binnenkort ook een
megd gevàn8eni. en een nieu\^ zieLenhuis verriiTen.
En dan zwijgen we no8 van het nieuwe voetbalstadion
en whkelcomplexen als Neo en Docks hursel in de
onmiddellilke nabijheid .

Omdat wij de leeÍbaarheid binnen onze gernèén1è

loene,cn (horecd cn midden.rand rnclui, Tljn l\ ij dlerl.
Een ander heikel punt is de verÍransingsproblematiek
(lees: realiteit) van de Vlaams€ Rand. Er werd met
L pldce inderlijd een overeenkom-L aígeslolen mel
betrekking tot taal eenduidig Nederlands van de
werkncmeïs naar buiten toe, tweelalig intem- Dat is
goed nieuws, maar ook hier blijven we a1eït de realiteii
r- altijd JnJer dan de lictie.

machelen-diegem@n-va.be

Luc Verbiest



Paul Uan Asbroeck vervangt betreurde Rom Van der Auwera

Ikben Paul Van Asbroe(k 59 iaar, g€huwd met Vera en vader van zoon Jani.
Ik ben geboren inVilvooÍde maar woon al vanaf miin gebooÍte in Machelen.

Van in mijn jeugd b€n ik attijd betrokken Seweest in het sociale leven van Machelen en
Diegem, zoàIs de Chiro, Ruimte, Rode kruis, ÍanÍarc, Sjaloom, meerdere vriendenkrin-

Ik heb eiektronica gestudeerd in Vilvoorde en Brussel en werk reeds meer dan 35 jaar in
de bran.he van printels.

Na het overlijden van gemeenteraadslid en vriend Rom Van dei Auwera zetel ik sedet
24 februari in de gemeenteraad. Een ervaïen en alom gerespecteerde man als Rom

opvolgen zal niet gemakkelijk zijn en is dan ook een uitdagjng. Zoals het bij Rom was, is mijn levenshouding
vooml gefocust op de leetuaarheid van onze Vlaamse gemeent€.

Een gemeente waar je nog gezellig kan wandelen, boodschappen doen in de lokale winkels en een babbeltje
doen op straat oÍ op een terrasje een pjntje pakk€n met de vdend€n. Dit zijn eenvoudi8e zaken maar toch zo
belangdjk voor de inwoners van Machelen-Diegem. Ik heb altijd in Mach€len gewoond en heb de verstedelii
kingen verÍransing van de mnd zien toenemen.

Ik zal er dan ook aan meewerken om onze gemeente gezellig en \4aams te houden.

Ma-Die-tjes en datjes

't Senaet uit de C. Peeterss traat in Ma.helen is net als onze Íederale Senaat een taai beestje. Terwijl onze
fedeÉ]e Senatoren in Brussel overleven in een g€tËnsÍorm€erde instelling, zullen wijvoor de afbràak van
't Senaet en buurpanden bliikbaar moeten wachten tot 2020, tenminste als we de TransÍor MaDie-sPandoe-

Inmiddels kregen aile bewoners be cht in d€ bus met instruc
ties over het onkrridvrij houden van het voetpad... Spijtig dat
he! gemeentebestullr het eigen politiereglement in deze straat

In Diegem veischenen de eerste verkeerspoflieken van de gemeente op h€t drukke kruispuntvan de

Haachtsesteenweg met de Woluwelaan. We hebben er lang moeten op wachten. Nu is het blijkbaar de

beurtaan de weggebruike$ om... te wachten en aan te schuiven. Ondeltussen zorgen nodeloze uitlaal
gasscn voor extra milieuoverlast, om nog maar te zwilgen over het sluipve*eer dat de veiliSheid van dë

zwakke weggebruiker in het gedrang brengt.

De verkeeNhuishouding op dit knooppunt van gewestwegen moet worden veóeterd. Alweer noodzake
tijke vcrande ng dus, voor vooruitgang ... in het verkeer

W€ vcrzochten het gemeentebestuur en de wegbeheerder om uitleg. Een àntwoord bleef uit. Wij verzoch
ten Vlaams N-VA-parlementslid Lieve Maes om hieroveï alvast een païlementaire vraag te stellen aan de
bevoegde minister. Wijhouden u op de hoogte van diens antwoord -

Een burgeNader ziet al zijn kinderen even graag en staai hen bil in Beval van nood. Toch? Onze burge-
meester kan wat dat betreft nog een tandje bijsteken na het zogenaande keukenbrandj€ (volSens de bmnd
weer) dàt uitliep op d€ onbewoonbaarheid van een pand in de Korenbloemstraat. H€t zal je woning maar

ken mogen geloven.

Luc Veíbiest, communicatieveEntwoordelijke

www.n-va.be/machelen-diegem
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Als gemeenschapspartij wil de N-VA nadecenniavan

stilstand het land teruq in beweging krijgen-We moeten

moei{ijke, maar noodzakeiijke keuzes maken om als
qemeenschap weervooruitte oaan. En dat heeft Íesultaatl

Stilletjesaan zien we datde motoÍ teÍug aanslaat.We qaan

vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de KÍacht

vanVeÍandering. En vooral: de lt4otor van VooÍuiigang.

Geef de KÍacht vai VeÍandeÍing, Ivlotor van VooÍuitgang

een duwtje in de rugl ookjij kan een #He fie zijn door zelÍ

initiatieÍte nemen ofje steentje bijle dÍaqen waarje kan.

VooÍuitgang zlt namelijk n ons allemaal in de grote en de

kleine d ngen.

0p www.n-va.be/vooru tgang onldekje hoe ookjil kan

bijdragen aan de Vooruitganq.

De h€€Í

Naam:

Slraat:

ïel.:

Ja, ikw graa! lid worden. Sluur mÍ d€ nodige informatie

Ja, ikwens€en nÍobrochure over de N VAle onlvangen

(racht van Veranderin g,
Motor van Vooruitganf

Geboortedatumr / /

Gemeent€:

E-mail:

lNmtu emde'bn@trbtrG
@@wtrslcrufuqlo@bsqidtdde
{{3€* idmtueM0í*middlin6

Terugsturen naar: N-VA, KoningslEat 47 bus 6 in1000 &usseloÍfaxen naar 02 217 35'10
inÍo@n-va.be - u,W.n-va.be


