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Machelen
leefbaar en Ulaams
We hebben het hem weer goed geregeld. Meer dan één op de drie Vla-

mingen koos resoluut voor het puike
progÍamma van de N-VA.
Om ervoor te zorgen dat onze economische welvaart zoveel mogelijk
stand blijft houden is het noodzakelijk dat een aantal zaken drastisch
aangepakt worden. Daarbij mogen
we uiteraard ook onze sociale voorzieningen zoals ze vandaag bestaan
niet uit het oog verliezen. We mogen
geen enkele bevolkingsgroep uitsluiten. Iedereen moet de mogelijkheid
krijgen deel uit te maken van onze
Vlaamse gemeenschap.

Daarom moet meer aandacht besteed
worden aan de integratie van anoo
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derstalige inwijkelingen. Enkel zo
blijft ook onze gemeente leefbaar en
Vlaams. Dit gaat niet alleen over de
taal, maar ook Nederlandstalig on-

derwijs, jeugdbeweging, integratie in
qa
o onze gemeenschap via verenigingen.
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Het moet niet echt meer vermeld te
worden dat Machelen-Diegem een

heuse metamorfose heeft ondergaan
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deze boodschap verder

uit te dragen
en om ge-

richt op te
treden.

De 'GAS'-rekening

in Machelen-Diegem
De Gemeentelijke Administratieve
Sancties (GAS-boetes) werden in
1999 in het leven geroepen en geven
de gemeenten de mogelijkheid om
overtredingen van het lokale politiereglement administratief te regelen
en te bestraffen.
Het systeem bestaat dus al 15 jaar. De
hele wetgeving werd sinds l januari
van dit jaar aanzienlijk aangepast en
als het ware nieuw leven ingeblazen.
VanaÍ 16 jaar
Op 19 november 2013 keurde de geméenteraad van Machelen-Diegem
een nieuwe politieverordening goed.

Het zijn voornamelijk
politieambtenaren
die overtredingen
kunnen en mogen
vaststellen. Maar ook
bepaalde gemeente-

lijke en provinciale
gemachtigde ambtenaren, en in beperkt
mate personeelsleden
van openbare ver-

voermaatschappijen
en gemachtigde bewakingsondernemingen kunnen vaststellingen doen.
De beslissing tot het opleggen van de
sanctie komt evenwel'de sanctionerend ambtenaar' toe. Wat onze
gemeente betreft werd deze bevoegdheid overgedragen aan een provincieambtenaar. En wij die dachten dat het
hier om een gemeentelijke administratieve sanctie ging.

Van dronkenschap tot wildplassen

330 GAS-boetes op twee jaar in
Machelen
Er werden over deze twee jaar in
totaal 330 boetes uitgeschreven. Koploper met 26 % van de uitgeschreven

De overige 22 % bestaan uit de beteugeling van diverse situaties en handelingen, gaande van dronkenschap,
blaffende honden, slechte signalisatie,
rijden met bromÍiets in park tot het
niet ijsvrij maken van de stoep, snoei-

boetes is de huisvuilproblematiek en
meer bepaald, met stip, het te vroeg
buiten zetten ervan (PMD en papier
incluis), maar ook het slecht samen-

binden met risico op wegwaaien.
Op de voet volgt door sluikstorten
(25 %) De gemiddelde boete bedraagt
hier 60 euro.
De nieuwe GAS-wet voorziet onder
meer in de mogelijkheid om ook minderjarigen vanaÍ 1.4jaar te sanctioneren. Toch koos onze gemeente en de
stad Vilvoorde (die samen politiezone
VIMAuitmaken) om slechts minderjarigen vanaf 1.6 laan aan te pakken.
Een andere wettelijke nieuwigheid is
de mogelijkheid om een gemeenschapsdienst op te leggen.

De gemeentelijke maximum boete
bedraagt 250 euro voor volwassenen
(100 euro minder dan het wettelijke
maximum) en175 euro voor minderjarigen.

Volgen dan op quasi gelijke hoogte
(4 à5 %) van onze bekeurders:
. Het vissen zonder vergunning.
. Hinderende aanwezigheid van containers of andere belemmeringen
op de openbare weg.

Op ruime afstand volgt het betreden
van een gemeentelijk voetbalveld
zonder toelating (6 %) en de beteugeling op de parking van Makro van de
vaak in gebrekkig Nederlands opgestelde koopaanbodkaartjes (5 %)
Boete: 120 euro!

. Te luide muziek, nachtlawaai of

.

gelijkaardi ge burenhinder.
Bevuiling van de openbare weg.

hout verbranden en wildplassen.
Ook het uitschelden en provoceren
van onze politiemensen wordt niet
geduld. Een eervolle vermelding verdient ten slotte de eenmalige onverlaat die het aandurfde met de voeten
op een bank te zitten. De eerlijkheid
gebiedt te vermelden dat deze'crimineel' tenslotte toch niet werd gesanctioneerd.
Onze gemeente blijft ook in de toekomst toezien op het respecteren van
haar gemeentelijk politiereglement,
met de GAS-boetes als stok achter de
deur. Respect dat verdien je niet alleen, dat moet je als gemeente soms
ook afdwingen.

Luc Verbiest
C o mmuni
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Realiteitszin ...
'Een beperking is geen handicap' is
cle tjtel van een bijzonder interessante
inÍormatieve N-VA-brochure waarin
gewezen wordt op het Íeit clat vele
mensen met een beperking wel degelijk nog heel wat in hun mars kunnen
hebben. BijJazzmiin
wordt dat ten volle
gedemonstreerd, want
de vereniging heeft de
g-werking in haar
schoot, zijnde een
programma met aani
ritfu flíÈ *vÀ
! gepaste lessen voor
E mensen met een

mentale beperking
Pet af!
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Kennis en kunde

...

De mannen van Giso verdienen meer
dan eén pluim op hun hoed. Via
Gustaaf Brodola gingen ze in op de
vraag van Natuurpunt MaViSt om
een voetgangersbrug over de
Trawoolbeek ('t Tiawoeileke) te
construeren om zo het natuurgebied
aldaar beter toegankelijk te maken.
Ze deden het en het werd een prachtstukl Overigens zijn de Giso'ers niet
aan hun proefstuk toe, want begin de
jaren 90 bouwclen en monteerctón ze
een nieuw waterrad voor de historische Stockmansmolen in Zaventem
waarcloor die in a[ zijn grandeur

Fier ...
Het deed deugd om op 11juli tussen
al dat wereldbekergewemel her en
der een fiere leeuwenvlag te zien
wapperen. Volgens de historicus
Gysseling is die Vlaamse Leeuw
trouwens de oudste bekende wapenbanier. Cysseling maakt ook brandhout van dat "Pirenne"-verhaal over
de zogenaamde Arabische afkomst
van het Vlaamse symbool bij uitstek.
En dan nog dit: Heraldisch gezien
moet de Leeuw naar links klauwen,
bevestigde ons een prominent
bestuurslid van Heemkring Machala.

werd hersteld

iii ook lid worden van de grootste Íamilie uan Vlaanderen?

Als lid van de N-VA steun je de Verandering voor Vooruitgang. Én je lidmaatschap geeft je bovendien tal van
voordelen!
Je stem telt mee
Je

lidkaart geeft je spreek- en stemrechl. Zobepaalje heel direct de politieke opstelling van de N-VA.

Een inspirerend netwerk van politieke vrienden
Als lid kan je natuurlijk ook altijd terecht op de vele nationale, arrondissementele én
lokale activiteiten van de N-VA. Een debatavond, een moment van politieke actie of een gezellig samenzijn ...

Je ontvangt het Nieuw-Vlaams Magazine
Tien keer per jaar ontvang je gratis het Nieuw-Vlaams Magazine.
24 bladzijden politiek nieuws, boeiende dossiers, sprekende interviews
en een exclusieve kijk achter de schermen van de N-VA.

Jong en N-VA?
Dan krijgt je engagement een extra dimensie binnen jong N-VA. Studieen vormingsdagen, politieke acties, trips naar het buitenland, ... de agenda
van Jong N-VA is behoorlijk gevuld.
Met de kracht van een overtuiging
Maar het allerbelangrijkste: je maakt deel uit van de grootste en snelst groeiende familie van Vlaanderen. Zo steun je samen met 40.000 anderen de
Verandering voor Vooruitgang.

www'n-va.be/machelen
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ÍerbrifidoÍr en uooru,itgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: "Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg."
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Het volledige regeerakkoord
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vindt u op www.n-va.be

Ben Weyts: Vlaams ministeÍvan Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
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la, ik zail graag lid rttorden. Stuur mij de nodige informatie.
D Ik znens het N-VA-programma te ontaangen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: O2 2L7 35
E: info@n-va.he www.n-va.be

LO

