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Op vrijdag 8 maart verkozen de
Machelse en Diegemse N-VA-
leden een nieuw bestuur voor
onze lokale afdeling.

Onze lijsttrekker en fractieleider
Lieve De Witte werd herverkozen
tot voorzitter. Kris Geens, die wij
u in een volgende editie van ons
huis-aan-huisblad zullen voorstel-
1en, is de kersverse ondervoorzitter.

De overige bestuursleden zijn:
. Raymonde Leskens

sectetaris en
iedenverantwoordelijke

. Lieve Boeykens
organisatieverantwoordelijke

. Cilbert Van Hemelryck
penningmeester

. Luc Verbiest
communicatieverantwoordelijke

. Johan Soete
webbeheerder

. Dirk Stinis

. Paul Van Asbroeck

Onze mandatarissen, met wie u
op de binnenbladzijden kan ken-
nismaken, treden vanzelfsprekend
ook toe tot het nieuwe bestuur.
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Onze culturele eigenheid mag niet verdwijnen

Na de'splitsing' van B-H-V staat onze lokale N-VA-afdeling in de Brusselse rar:rd voor
heel wat uitdagingen. Aan de toenemende inwijking uit andere landsdelen kunnen we
niet meer voorbij. Toch blijven we ijveren voor het Nederlandstalige karakter van onze
gemeente. Mét behoud van onze culturele eigenheid.

Ons rijke verenigingsleven speelt een belangrijke ro1 in onze samenleving. Het brengt
mensen samen en onderhoudt tradities. N-VA Machelen-Diegem wil via de eigen
werking, maar ook in onze verenigingen, in de bibliotheek en via ons erfgoed nieuwe
mensen bereiken. We blijven erover waken dat onze cultuur- en sportverenigingen de
Nederlandse taal respecteren.

Deze specifieke taalproblematiek van B-H-V houdt ook in dat goede vacatures niet
altijd ingevuld worden. Tïvee- en meertaligheid verhoogt de kans op een (beter betaal-
de)job. Wie werkt neemt pas volledig deel aan de maatschappij.

Wie denkt dat na de pseudo-splitsing van B-H-v het leed voor de vlamingen geleden
is, zit er compleet naast. Eén voorbeeld: Brussef de nochtans tweetalige hoofdstad,
zal voortaan altijd een Franstalig Procureur des Konings hebben. De verhouding
van de dertien procureurs over heel het land klopt evenmin: zeven Franstaligen, vijf
Nederlandstaligen en één Duitstalige.

B-H-V bracht dus geen taalvrede. In de faciliteitengemeenten doen de burgemees-
ters nog steeds hun goesting en tot diep in
Vlaams-Brabant blijven Franstalige kieslijsten
mogelijk. In Brussel bakkeleit het brandweer-
korps bijna dagelijks over het taalevenwicht
terwijl onze politie te maken krijgt met men-
sen die het Nederlands niet willen of kunnen
begrijpen. En tot ver buiten de rand over-
spoelen kinderen van niet-Nederlandstalige
ouders de scholen.

N-VA Machelen-Diegem roept het gemeen-
tebestuur dan ook op een krachtig Vlaams
beleid uit te tekenen. Iedereen die inspannin-
gen levert om tot onze Vlaamse gemeenschap
te behoren en anderstaligen sensibiliseert,
krijgt onze steun.

LIEVE DE WffTE
Voorzitte r N -VA M ac h e le n - D ieg e m
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De N-VA: uw stem in de gemeenteraad

LIEVE DEWITTE

Als nieuw geneenteraadslid ga ik prat op mijn jarenlange interesse in de Vlaamse culturele strijd. Zoals in mijn

vroeger mandaat als }CMW-raadslid, ben ik van oordeel dat wij fier mogen zijn op onze traditÍonele waarden. Maar

we moeten er tegelijkertijd in slagen om de vele inwijkelingen in onze gemeente te sensibiliseren voor onze eigen

cultuur en taal.

Als we een actieve deelname aan lnze Nedelandstalige activiteiten stimuleren, zullen wij de broodnodige weder-

zijdse contacten kunnen bevorderen. Die staan garant v00r een vlotte en snelle integratie binnen het lokale leven.

ROM VAN DEN AUWERA

Na twaall jaar )CMW en zes jaar gemeenteraad kreeg ik bij de laatste verkiezingen een nieuw mandaat. Mijn

aandacht zal vooral blijven gaan naar onze jeugd en naar sociale aangelegenheden.

En uiteraard naar het Vlaamse karakter van lnze gemeente. Samen met de N-VA reik ik de hand aan allen die

onze taal en de eigenheid van Machelen-Diegem respecteren.

MICHEL VAN NESTE

Als ereschepen werd ik in oktober, na twaalf jaar onderbreking, opnieuw verkozen als gemeenteraadslid. 0p 26
april legde ik de eed af als politieraadslid. Mijn speciale aandacht zal naast veiligheid en preventie uitgaan naar

huisvesting, spzrt en uiteraard het Vlaamse beleid.

Hoewel velen het een verloren zaak vinden, blijf ik erin geloven dat we de veríransing in onze gemeente een halÍ.

kunnen tlerlepen. Maar dan moeten we er samen Íets aan wÍllen doen.

STEVEN TIELEMANS

Met mijn partner Cindy, zoon Alexis en mijn kersverse dochter Axelle woon ik al jaren in Machelen. Net zoals

de voorbÍje jaren wil ik mij als gemeenteraadslid ten dienste stellen van al onze inwoners. Bovendien zal ik het
gebruik van de Nederlandse taal als vlertaal in onze gemeente blijven koesteren.

Daarnaast zetel ik als raadgevend bestuurslid bij lnclvl. Als jongste mandataris van onze N-VA-fractie blijf ik
een aanspreekpunt voor onze Machelse en Diegemse jongeren.

Magda Geeroms: "Naar een 0pen Huis voor Maatschappelijk Welziin"

Sinds begin januari ben ik lid van de OCMW-raad. Op die korte tijcl kwam ik tot de conclusie
clat het OCMW-personeel op alle vlakken prachtig werk levert. In het woonzorgcentrum (rust-
huis) doer-r ze al het mogelijke om het de mensen zo aangenaam mogelijk te maken. En binnen
een paar jaar zal men gebruik kunnen maker-r van een nieuwe accommoclatie.

De sociale clienst blijft - met de weirrige personeelsleden die ze heeft - toch de toestroom van
dossiers aankunnen enzet zich onverdroten in. Dat geeft mij alleen maar meer zin om samen
met rnijn collega's raadsleden (over de partijgrenzen heen) mijn schouders onder dit project te

zetten.

Ik zie het OCMW dan ook evolueren naar een open sociaal huis, zonder drempelvrees. Een
OCMW waar men niet alleen aanklopt bij financiële en sociale problemery maar een huis waar
mensen kunnen samenkomen en elkaar ontmoeten. Een open sociaal huis met een gezellige
sfeer die de eenzaamheid en de mogelijke vertwijfeling kan verdrijven. Dit ideaal is zeker het nastreven waard.

machelen@n-va.be



Wist-ie-daties
Kaas en wijn: Gaudeamus!
Onze kaas- en wijnavond kende zo'n
succes dat we eventjes overrompeld
lterden, waarvoor onze excuses. Er
\,varen een volumineus buffet, Criet
en Ankes heerlijk gebak, de nodige
drankjes en - voor wie wilde - een echt
Tiroler-schnapske plus de prettige
muziek van Raf en Eddy. Het resultaat
was een echte Vlaamse avond met
een zaal vo1 opgetogen, blije mensen.
-l-Iartverr,t atmendI

Met volksmuziek de wereld rond
Raf en Eddy, zowat onze huismuzi-
kanten, doen wat de N-VA onlangs
no6, vroeg: de Vlaamse volksmuziek
promoten. Zij traden inmiddels op in
tientallen Vlaamse gemeenten, maar
ook in het buitenland. In de Lechtaler
Anhalterhtitte, in het ZuidjTiroolse
Martel en in de Blue Loo, de meest
internationale pub van Zuid-Ierland.

Spijkers met koppen
Ralph Packet is de nieuwe voorzitter
van Jong-N-VA. Hij neemt geen blad
voor de mond: "Nationalisme is een
voortdurende strijd voor je recht op
identiteit. Het doorbreken van de Bel-
gische ongelijkheid, waar een stem uit
Wallonië meer waard is dan een stem
uit Vlaanderen, is slechts een begin.
We moeten Vlaanderen zijn zelfbeeld
teruggeven."

Taalkennis
Nogal wat Waalse politici - en ta1 van
Vlaamse betweters - gaan op hun achter-
ste poten staan wanneer het woord con-
federalisme weerklinkt. Vooral als het
uit de mond van de N-VA komt. Toch is
het zo dat zowel de Franstalige Larousse
als onze Van Dale het woord alleen maar
als een statenbond omschrijvery zoals er
zoveel zijn. Van Dale geeft zelfs de Zwit-
serse confederatie a1s voorbeeld.

Steun uit onverwachte hoek
De gebroeclers Happart (wie kent ze
nog?) weten blijkbaar wel wat confede-
ralisme inhoudt. In diverse tijdschrif-
ten en kranten roepen ze hun partijge-
noten op om hierover gesprekken aan
te knopen met de Vlamingen (... en
de Brusselaars). Zo niet dreigt volgens
deze Waalse autonomisten het land
na de verkiezingen van2011in een
impasse te verzeilen.

Het Vlaamse karakter van Machelen-Diegem:
een onbegonnen werk?
Laat deze boutade, in navolging van wat onze nationale voorzitter Bart De Wever onlangs liet optekenen in een kranten-
interview, voor ons de aanzet zijn om nu/ meer dan ooit, werk te maken van het Vlaamse karakter van de Brusselse rand.

Ons gemeentebestuur wast in dit verband maar al te vaak haar handen in onschuld en onwetendheid. N-VA-gemeenteraadslid
Michel Van Neste viel de lakse houding van het nieuwe college op over de tweetalige - ja,

zelfs louter Franstalige borden - op ons Vlaamse grondgebied. Onze voorzitster Lieve kon
zelfs de hand leggen op een Franstalige brief die binnen onze Machelse bedrijven circu-
leerde op gemeentelijk briefpapier.

Groot was ook de verontwaardiging van het N-VA-gemeenteraadslid op een gemeentelijke
hoorzitting. Die kwam er naaÍ aanleiding van een aarden wa1 die in de tuinen van enkele
inwoners van Diegem-Lo verrezen was. De woordvoerder van het wijkcomité mocht er

ongestoord zijn betoog houclen in de taal van Molière. Was het aanwezige college doof of
even cle pedalen kwijt?

Dit laatste is niet zonder gevaar. Vooral bij een wielerkoers. Zoals de wedstrijd die op zon-
dag 3 maart startte op het marktplein van Diegem. In de pers en op het promotiemateriaal
lverd de topper voor internationale beloften en eliterenners aangekoncligd als'Brussel-
Zepperen'.

Waar is de tiid (eind jaren tachtig, nvdr) dat deze koers nog gewoon Machelen-Zepperen mocht heten. De plaatselijke publici-
teit ging er toen zelfs prat op dat de koers in Machelen zelf mocht starten. De logica zelve toch?

Blijkbaar heeft ons gemeentebestuur Diegem inmiddels sportief laten annexeren door Brussel. Moeten wij rnisschien vrezen
dat c1e naam van Brussel binnenkort ook onze Superprestige zal sieren?

Wordt het niet weer eens tijd dat onze gemeente in het nieuws komt omwille van haar Vlaamse standvastigheid in plaats van
haar aantrekkingskracht ais Brusselse overloopzone? We kijken alvast uit naar de gemeentelijke initiatieven in het kader van
de nieuwe Gordel, die voortaan heel Vlaams-Brabant zal aandoen.

U kijkt toch ook?

www n -va. be/m ach e len -d ie g em



Financieel schandaal van de eeuw
aíz.a

De N-VA bracht in februari aan het licht dat de top van het ACW allerlei fiscale fratsen
en trucs gebruikte die de belastingbetalers én de Arco-coöperanten handenvol geld
kosten. Sindsdien zijn er week na week nieuwe bezwarende elementen naar boven
gekomen in het ACW/Belfius-dossier. De N-VA wil in een onderzoekscommissie te
weten komen wie politiek verantwoordelijk is. Want de 800 000 Arco-coöperanten, de
tienduizenden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het ACW en alle
belastingbetalers in dit land hebben recht op de waarheid.

De traditionele partijen houden de oprichting van een parlementaire onderzoeks-
commissie tegen. Nochtans zíjn er heel wat belangrijke vragen die om opheldering
vraSen.

È Welke inschattingsfouten werden er gemaakt bij de
redding van Dexia? Was er inderdaad sprake van
chantage, zoals toenmalig minister Karel De Gucht
van Open Vld beweert?

È Wie heeft ervoor gezorgd dat één organisatie
(het ACW) buiten schot bleef terwijl de belastingbetaler
4 miljard euro moest ophoesten om Dexia Bank België
(nu Belfius) te redden?

"Het feit dat CD&V Open Vld en sp.a dit potje
krampachtig gedekt willen houden, wijst erop dat elk
van hen wel iets te verliezen heeft bij een
onderzoekscommissie. Toenmalig minister van Financiën
Didier Reynders (MR) zei zelfs dat de kranten papier
tekort zouden komen als hij alles zou vertellen. En nog
komt er geen onderzoekscommissie ... onbegrijpelijk!

Wie nu zijn verantwoordelijkheid niet neemt om
klaarheid te scheppen in dit financieel schandaal
van de eeuw pleegt schuldig verzuim."

DENKEN.DURVEN.DOEN.

l1 Ja, ik toil graag lid tuorden. Stuur mij de nodige informatie.

l) Ik uens de N-VA-standpunten te ontoangen.

E De heer E Mevrouw
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Straat:

Postcode: Gerneente:

Tel: E-mail: Geboortedaturrr:

DENKEN,DUBVEN.DOEN.

Terugsturen naar: N-VAy Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar. 02 217 35 l0
E: info@n'va.be - www.n-va.be


