
Stef Panneels nieuwe voorzitter
Op 7 maart werd Stef Panneels verkozen als nieuwe voorzitter van N-VA-afdeling Machelen-Diegem,  
met 96% van de uitgebrachte stemmen. Wij willen hierbij Stef van harte te feliciteren.

Tijdens zijn voorbije voorzitterschap van de gemeenteraad heeft Stef zijn visitekaartje al afgegeven. Wij zijn er dan 
ook van overtuigd dat hij de ideale persoon is om onze afdeling te leiden gedurende de volgende drie jaar.

Stef: “Ik wil iedereen bedanken die mij dit vertrouwen gegeven heeft, en ik zal deze mooie taak dan ook met veel 
enthousiasme en volle overgave uitvoeren. Laat ons hopen dat het stof nu wat gaan liggen is in onze gemeente en 
we ons de volgende drie jaar kunnen concentreren op het beleid. Grote uitdaging wordt natuurlijk de voorbereiding 
van de gemeenteraads-verkiezingen in 2024. Laat ons er samen een mooi verhaal van maken. Ik wil ook nog Sven 
oprecht bedanken voor zijn voorbije voorzitterschap, en ben heel blij dat hij als nieuwe ondervoorzitter het bestuur 
blijft ondersteunen. Met zijn ervaring zijn we er klaar voor: De verandering werkt.”

We brengen de financiën op orde
De COVID-pandemie schudde de begroting van de gemeente ernstig door elkaar. 
Samen met de nieuwe coalitiepartner hebben we daarom de budgetten herbekeken.

De belangrijkste aanpassingen waren een correcte doorrekening van de voorziene en de 
effectief gebruikte budgetten, een realistisch investeringsmodel met een lastenverlaging 
van 2 miljoen euro en het verwijderen van meervoudige budget acties (meerdere budget-
ten voor dezelfde actie). Door deze optimalisatie moeten we minder leningen aangaan 
- ongeveer 3 miljoen euro -, wat ons dan weer een verbetering van de rentelast van 1,5 
miljoen euro oplevert. 

Meer controle en opvolging van slechte betalers

Door deze aanpassingen blijft het budget beheersbaar, kunnen we verder investeren en hoeven er geen extra maatregelen genomen 
te worden. Zo blijven de belastingen ongewijzigd en behoren deze nog steeds tot de laagste van de regio. Mede dankzij de nieuwe 
financiële directeur zal er in de toekomst zeer nauwkeurig verder gewerkt worden aan een correct financieel beleid dat nauw aansluit 
bij het bestuurlijk beleid.

De andere verkozen bestuursleden zijn:
• Ondervoorzitter: Sven De haes
• Secretaris: Sanne Depuydt
•  Bestuursleden: Bernard Javaux, Ellen De Leeneer, Jenny De Coninck, Johan Soete, Lutgarde Vander Elst, Michel 

Van Neste, Steve Claeys, Magda Geeroms, Nancy Van Harck, Nancy Wysgeer, Roger Bolleyn en Peter Roose
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Ik ben zelf van 

Franstalige origine 

en besef het 

belang van zich 

te integreren’

Bernard Javaux
Bestuurslid

Inburgering, verfransing en integratie
De Vlaamse overheid wil dat mensen die in Vlaanderen komen wonen actief kunnen 
deelnemen aan onze samenleving. Inburgering biedt hen een eerste opstap om hun maat-
schappelijke rol als burger, ouder, werknemer, ondernemer,… volop te kunnen opnemen.

De Vlaamse Rand wordt overspoeld door onze hoofdstad. Dit zijn vaak mensen die al enige 
tijd in ons land verblijven en pas op een later moment naar Vlaanderen komen. Aansluitend 
zijn er natuurlijk heel wat migranten van de tweede generatie of Franstaligen van oudsher 
die zich naar Vlaanderen begeven en dus ook geen verplichting hebben tot inburgering. 

Uiteindelijk is er maar één oplossing: lokale besturen moeten optimaal inzetten op het 
respect voor het Nederlands en het Vlaams karakter van de Vlaamse Rand. Niet alleen moet 
men de taalwetgeving naleven, maar men moet ook deze mensen trachten te betrekken bij 
het gemeenschapsleven om ze werkelijk het belang van de kennis van het Nederlands trach-
ten bij te brengen. 

Het probleem is niet nieuw en ik zal altijd de strijd blijven voeren voor verplichte inbur-
gering en respect voor het Nederlands. Zelf ben ik van Franstalige origine en ik besef het 
belang van zich te integreren. Dit bewustzijn heeft mij ervan overtuigd om de Nederlandse 
taal te leren, en zelfs bestuurslid bij de N-VA te worden. Want het programma van N-VA is 
in al zijn facetten iets waar ik volledig achter sta.

Ook wij engageren ons voor het klimaat
Door het ondertekenen van het burgemeestersconvenant  gaan ook wij het engagement aan om tegen 2030 40% minder C02 
uit te stoten. Op onze Klimaattafels toonden zowel bedrijven als burgers alvast hun betrokkenheid. De inzet van iedereen zal 
nodig zijn: bedrijven zullen volop op duurzaamheid moeten inzetten (warmtebronnen, zonnepanelen, 
groenaanleg, waterhuishouding, enz.) en ook aan burgers zullen inspanningen worden gevraagd:  
isoleren, minder de wagen gebruiken, enz. Onze gemeentelijke gebouwen zullen de komende jaren  
grondig alvast worden aangepakt om deze energiezuiniger en duurzamer te maken.

Magda Geeroms,
Schepen van Leefmilieu 

Een bloemetje voor de  
buitendiensten

Hebben jullie ook gemerkt dat ondanks corona, het plotse overlijden 
van een jonge collega en het stormweer, onze buitendiensten altijd pa-
raat waren? Dankzij de reinigingsdienst, de dienst Wegen en Werken 
en de groendienst konden onze inwoners op een nette gemeente reke-
nen. Helaas is het respect soms ver te zoeken en worden ze telkens met 
dezelfde problemen geconfronteerd: zwerfvuil, vernielingen, ontevre-
denheid, enz… Dus hierbij vanwege de N-VA alvast een hart onder de 
riem en een dikke proficiat voor hun niet aflatende inzet.

machelen@n-va.be
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Boomplantactie 
aan de Bosveldsite
In de week van 14 maart werden aan de 
Bosveldsite 3.655 bomen aangeplant. Dit 
in samenwerking met de vier scholen, de 
milieudienst en onze groendienst. Een 
speciaal woordje van dank aan Bos+ 
voor de ondersteuning, maar ook aan 
DHL. De firma sponsorde deze actie en 
motiveerde zijn werknemers om 
er tijdens het weekend aan deel 
te nemen. Een voorbeeld voor 
alle bedrijven in onze omgeving 
en Vlaanderen.

Magda Geeroms 
Schepen van Leefmilieu 

Volgend jaar kinderopvang in 
Margapaviljoen
Het Margapaviljoen wordt momenteel gerenoveerd door 3W+ 
zodat de benedenverdieping vanaf 2023 gebruikt kan worden 
als kinderopvang. Ook de zolder wordt daarbij onder handen 
genomen. Later kunnen het tekenatelier en andere verenigingen 
van deze ruimte gebruikmaken. Door deze renovatie krijgen we 
een duurzamer paviljoen en vangen wij al een klein deeltje van 
het opvangtekort op. 

Magda Geeroms
Schepen van  
 Kinderopvang 

Lindenplein krijgt een facelift
De tunnel onder de E19 kreeg onlangs nog een mooie muurschildering, nu is het de beurt aan het wegdek en het Lindenplein.  
Na de zomervakantie starten de werken om het Lindenplein volledig heraan te leggen, met de focus op een veiligere fiets- en 
voetgangersverbinding naar site Bosveld. Het voetpad en fietspad in de tunnel worden ook veiliger.

Schepen van Mobiliteit Steve Claeys
schepen van Openbare Werken Magda Geeroms

Startschot van ruimtelijke 
toekomstvisie voor  
deelgebieden Diegem
Het gemeentebestuur van Machelen heeft als beleids-
doelstelling een ruimtelijke visie te ontwikkelen voor 
verschillende zones van onze gemeente. Om dit te 
bereiken, wordt er elk jaar een masterplan opgemaakt. 
Voor 2022 is het startschot gegeven voor de opmaak van 
een ruimtelijke toekomstvisie voor het gebied Diegem-
Park, Diegem-Hoek en Diegem-Lo, met als werknaam 
‘Masterplan omgeving Oude Woluwelaan’. Bedoeling is 
een gedragen visie te ontwikkelen die de omgeving  
kwalitatief en duurzaam inricht 
naar de noden van de toekomst. 

Steve Claeys 
Schepen van Ruimtelijke Ordening 

www.n-va.be/machelen
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Inzetten op kwalitatief Nederlandstalig onderwijs
 
De druk vanuit Brussel leidt tot veel anderstaligen in ons 
onderwijs - waardoor de kwaliteit er enorm op achteruit-
gaat - maar ook tot plaatsgebrek voor kinderen uit onze eigen 
gemeente. Daarom is één van onze prioriteiten om in het  
Bessenveld te kunnen starten met de bouw van een nieuwe 
school voor kinderen uit de eigen gemeente. Hiervoor lopen 
gesprekken met de katholieke onderwijskoepel en de koepel 
van het gemeenschapsonderwijs GO!.
 
Op onze uitnodiging bezocht Vlaams Parlementslid en 
 onderwijsexpert van de N-VA fractie Koen Daniëls één van 
onze scholen om op het veld de toestand te komen vaststellen. 
Mede hierdoor kwam de beslissing van Vlaams minister van 
Onderwijs Ben Weyts om in de gemeenten in de Vlaamse Rand 
waar de druk vanuit Brussel te hoog is de 70% voorrangsregel 
mogelijk te maken voor kinderen uit eigen gemeente.

Kinderen met als thuistaal NIET het Nederlands

Opening Jeugdcomplex Diegem
 
Na anderhalf jaar is het Jeugdcomplex zo goed als af en kunnen de extra kleed-
kamer met douches en berging, de vernieuwde kantine, de aangepaste techni-
sche ruimte en een extra vergaderzaal in gebruik genomen worden. De voorbije 
maanden werden er nog enkele aanpassingen aan de plannen doorgevoerd,  
waardoor het gebouw nog functioneler werd en beter tot zijn recht komt.

Ook met energiebesparende maatrege-
len werd rekening gehouden door het 
installeren van een warmtepomp,  
zonnepanelen, nieuw buitenschrijn-
werk en een betere isolatie. Een belang-
rijke investering voor onze gemeente 
en voor de hoofdgebruiker van dit ge-
bouw, Diegem Sport, dat hierdoor zijn 
jeugdwerking verder kan uitbouwen.

Op 16 mei starten de werken aan de 
buiteninfrastructuur, met de aanleg 
van twee extra synthetische velden, een 
nieuwe ruime parking met elektrische 
laadpalen, een groene recreatiezone 

voor de omwonenden en een volledig 
afgescheiden fietssnelweg langs de 
spoorweg.

Vanaf het voorjaar van 2023 kan  
iedereen van deze prachtige, vernieuw-
de infrastructuur gebruikmaken:  
Diegem Sport en de organisatoren  
van de Superprestige cyclocross 
Diegem, maar ook omwonenden en 
verenigingen of bedrijven uit de buurt 
voor sport- of vergadermomenten.

Peter Roose
schepen van Sport

Bestaande toestand

Nieuwe toestand

 Peter Roose (links) en Steve Claeys met Koen Daniëls, onderwijs-
expert van N-VA.

De sterrenhemel 
Machelen

60.6 %

De windroos 
Machelen

49.3 %

Peter Roose
schepen van Onderwijs 

GBS De Fonkel 
Diegem

88 %

De Parochiale Basisschool 
Diegem

47.7 %

www.n-va.be/machelen
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Het mobiliteitsplan komt eraan
Na bijna een jaar vertraging door corona is het mobiliteitsplan, dat de visie en 
richtlijnen rond mobiliteit voor onze gemeente voor de komende decennia zal  
bepalen, klaar. Nog voor de zomer van 2022 wordt het plan aan de gemeenteraad 
ter goedkeuring voorgelegd en aan de inwoners voorgesteld.

Schepen van Mobiliteit Steve Claeys: “Het vorige mobiliteitsplan was sterk verouderd 
en de manier waarop we ons verplaatsen is de laatste jaren snel geëvolueerd.  
Daarnaast kampen we met een grote parkeerdruk in onze gemeente en moet de  
leefbaarheid verbeterd worden.”

“Onze topprioriteit gaat naar parkeren”, vervolgt schepen Claeys. “We zijn de laatste 
gemeente in onze regio die geen parkeerbeleid kent. Er worden nu al voorbereidingen 
genomen om het parkeerbeleid in het najaar van 2022 uit te rollen. Langparkeerders 
proberen we te weren, waardoor we meer plaats voor eigen inwoners en bezoekers 
creëren. We zullen een andere manier van zich verplaatsen stimuleren – minder met 
de auto – en de woonkwaliteit verbeteren door sluipverkeer tegen te gaan.”

Na het parkeerbeleid volgen nog een circulatiebeleid, infrastructuuraanpassingen 
en andere ingrepen. De basis is alvast gelegd om voor de volgende jaren een robuust, 
dynamisch en strategisch beleid rond mobiliteit te kunnen voeren.

Nieuw ruimtelijk plan voor Bessenveld Diegem
Het Bessenveld in Diegem is al jaren gekend 
als leegstaande bouwgrond, in de kantoor- en 
hotelzone, die tijdelijk als akker werd bewerkt. 
Schepen van Ruimtelijke Ordening Steve Claeys 
heeft samen met de gemeentelijke diensten en 
verschillende partners drie jaar aan de gebieds-
visie voor het Bessenveld gewerkt. “Uiteindelijk 
is GEM tot stand gekomen”, aldus schepen 
Claeys, “een ruimtelijke visie waar we afstap-
pen van de klassieke bestemming van hotels en 

kantoren en een toekomstperspectief bieden 
waar wonen, werken, winkelen en ontspannen 
met elkaar verenigd worden. Belangrijk voor 
de gemeente is het voorzien van het grootste 
landschapspark in onze gemeente (9ha) en 
maatschappelijk vastgoed voor oa. scholen en 
kinderopvang (25.000m²). Daarnaast is een 
open communicatie en participatie met de 
buurt van cruciaal belang.”

 Meer informatie kan u terugvinden op the-gem.be

Onze topprioriteit gaat 

naar parkeren”

Steve Claeys
Schepen van Mobiliteit 

Afbakening werkingsgebieden woonmaatschappijen is bekend
Tegen 1 januari 2023 moeten sociale 
huisvestingsmaatschappijen en sociale 
verhuurkantoren één woonactor vormen 
met maar één speler per gemeente: de 
woonmaatschappij. Op vrijdag 4 februari 
2022 legde de Vlaamse Regering de wer-
kingsgebieden voor de woonmaatschap-
pijen vast. Voor Machelen-Diegem blijft 
het werkingsgebied bestaan uit Machelen 
en Vilvoorde.

“Ons werkingsgebied is enerzijds groot 
genoeg om met beide gemeenten te blij-
ven bestaan en anderzijds geeft ons dit als 
lokaal bestuur de garantie dat we effectief 

beslissingsrecht hebben in de werking 
van de woonmaatschappij”, aldus  
schepen van Woonbeleid Steve Claeys.

De samenwerking tussen beide ge-
meenten is voor wonen al uitgebreid via 
een intergemeentelijk samenwerkings-
project IGS Lokaal Wonen. Voor deze 
participatie kende Vlaams minister van 
Wonen Matthias Diependaele onlangs 
nog 62.391 euro subsidie toe. “De lokale 
besturen zijn dé motor van het Vlaamse 
woonbeleid. Dankzij deze samenwerking 
zorgen we voor een uitbreiding en vari-
atie van het woonaanbod in de regio.”

Steve Claeys, 
schepen van Woonbeleid 

Magda Geeroms 
schepen van Openbare Werken 

Steve Claeys
schepen van Ruimtelijke Ordening

www.n-va.be/machelen
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