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Machelen is al vele jaren niet meer dat boerendorp waar iedereen iedereen kent. Ons eens zo rijke verenigingsleven kampt
intussen ook met vergrijzingsverschijnselen. De jeugd trekt
inderdaad weg uit onze gemeente, zoekt het geluk in rustigere
oorden.
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minder leden, leidingtekorten, enzovoort. Er zijn ook te weinig
nieuwe verenigingen en het zijn steeds dezelfde medewerkers
die deel uitmaken van meerdere verenigingen.
AIs,we er niet voor,,zgrgen dat ookjongeren e-njonge gezinnen onze gemeentelijke sport- en cultuurverenigingen weten te
vinden, zijn er weldra geen verenigingen meer die ons sociaal
Machels leven zo kenmerken. Voor een goede belangsielling zijn
uiteraard goede thema's noodzakelijk die jong en oud aanspreken. Eens men híer sociaal verankerd is, zal men wellicht minder
snel wegtrekken.

0p sportvlakzien we echter dat,het:overgrote''deel van de sBor- J
ters niet van onze gemeente afkomstig is en er ook niet woont. t
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Kunnen plaatselijke sportverenigingen niet meer gemotiveerd

=
worden 0m mensen van binnen de gemeente aan te trekken? ï

subsidies?
. Kunnen sportverenigingen niet meer accenten leggen op tad j
en cultuur tijdens hun activiteitèn en trainingen? j
Bijvoorbeeld als voorwaarde bij
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Als inwoner van Machelen,bekostigt u,narirelijk,mee deinfrastructuur van deze groep van deelnemers die verder. geen enkel§
binding hebben mei onze
i

Zaal Gildenhuis, Kosterstraat
te Diegem
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gemeente:

Alvast enig stof tot nadenken dus.
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Lieve De Witte

Voorzitter, lieve.dewitte@n-va.be
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Sinds 1, januari 2013 ben ik OCMW raadslid.
Ik stel tot mijn spijt vast dat de geboren en
getogen inwoner van Machelen-Diegem de
weg naar het OCMW niet echt meer vindt.
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0CMW faadSlid

In onze prestatiegerichte maatschappij lijkt een onvermoeibare en blijvend energieke inzet de normaalste
zaakvan de wereld. Dit is evenwel voor velen onder
ons niet altijd meer het geval (getuige de vele depressies en burn-outs). Toch durft men hier blijkbaar niet of
onvoldoende mee naar buiten komer1 uit angst om als
een zwak individu beschouwd te worden.
Bij hetOCMW merk ik dit zeer duidelijk. Het grootste
deel van ons cliënteel heeft wegens de gestegen ímmigratie nauwelijks een band met onze gemeente en is
vaak anderstalig. Dit mag echter niet beletten dat onze
eigen autochtone mensen niet meer durven komen
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Samen Schoon!

O

Omdat ik Vlaming ben...?

aankloppen. Daarom doe ik hier een u/arÍne oproep.
Ben je eenza arn, zie 1e het niet meer zitten; heb je nood
aan een goede babbel om je de weg te wijzen, heb je
hulp nodig om je geld te beheren, haal je het einde
van de maand niet, ... ? Kom dan gerust eens langs bij
het OCMW (Sociaal huis) en durf ook jouw probleem
bespreekbaar te maken. Ons personeel heeft steeds
een luisterend oor en doet haar uiterste best om ook
jou hulp of steun te bieden.
Mag ik jullie dan ook helpen de eventuele drempelvrees te overwinnen? Een goede babbel of een klein
duwtje in de rug kan reeds een wereld van verschil
maken.
Het OCMW vanMachelen-Diegemwil er alles aan
doen om voor iedereen in onze gemeente te functioneren als Sociaal Huis. Zij vormt deels de katalysator van
de integratie en inburglring binnen onze gemeente,
maar moet voor de autochtone bewoners in de eerste
plaats een huis van verttouwen blijven.

Sinds enkele jaren vormt onze Vlaamse feestdag in onze gemeente blijkbaar nog slechts een aanleiding om te ..: zgqlqre!: 'Ma
zomert'. Zo noemt voortaan het publieke event waarop de gemeente de zomerse bloemeijes:in:hetparÏ,!àntmacfrebn ]qqt buitq
Geen nood. Deelgemeente Diegem mag 00k zomeren ... ter gelegenheid van haar
sme,iu
geméente haar eigen 'mission statement' geweld aan doet.
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De verkeerssituatie op het kruispunt van de N21 Haachtsesteenweg & R22 Woluwelaan was

vraag aan minister Ben Weyts. Het antwoord van de ministerverdu líktidal,,het'krui§psrtrj
ject om gevaarlijke kruispunten aan te passen. De zwakke weggenrUi ,Ïi&eg'eeí Veiligsièil
heeft reeds enkele aanpassingen gedaan aan de aÍstelling van deve!116q{§iqtrten Om.:het
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GoerlkoÈe seniorenkaart slaat aan
Datde mensen gerusteen kleíne bijdragewillen:leveren voor hun
van de Lijn, Datde mensen een hekel hebben aan,hetverbreken van,
gemeentelijke personenbelasting en de gemeentelijke verhÉgi,ng va!:i

wie,zei ookureer wat,we belogen,,dóenwe?" r '.
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Onze gemeente herdacht vorig jaar de
arbeidsmigratie die 50 jaar geleden vele Turkse
en Marokkaanse families op zoek naar werk,
in België deed belanden. Het mag duidelijkzijn
dat deze migratie bm den brode'inniets te vergelijken valt met de exodus van voornamelijk
Syrische vluchtelingen die Europa en België nu
overspoelt.
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Migratie is een fenomeen van alle tijden, maar is voor
Europa nooit zo actueel en overweldigend
geweest als nu. Bij het ter perse gaanvan dit artikel

lijkt

Europa wat betreft het vluchtelingenprobleem eindelijk
het initiatief te nemen en ervoor te zorgen dat elk land
een bepaald quotum verplicht zal moeten opvangen.
Staatssecretaris Francken doet wat kan en moet maar
maakt ons inziens terecht de nodige kanttekeningen brj
het Europese (asiel)beleid ter zake.
Los van wat Europa van ons vraagt en de mogelijke
impact op onze samenleving, blijft het een feit dat onze
dagelijkse leefwereld zich in de eerste plaats afspeelt op
veel kleinere schaal. Het is en blijft daarom interessarrt
om de migratie r.aar or.ze 'Vlaamse, sociale en ondernemende' gemeente eens van dichterbij te bekijken.

Zoals alle gemeenten in de Vlaamse Rand wordt Machelen-Diegem sinds geruime tijd geconfronteerd met een
blijvende instroom van anderstalige nationaliteiten G)

Ik groeide op inJezus-Eik en werd er als kind
in het btjzonder geconÍronteerd met de verfransingsdruk op Overijse en de Maamse rand in
het algemeen. Hierwerden de kiemen gélegd
van miin toekomstig Vlaams engagemext.
P{UA-afgevaardigde
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voornamelijk vanuit Brussel (51 %) en vanuit het buitenland Q2 %). Dit is wat wij bedoelen met
'Verbrusseling'. Of is het inmiddels, wat ons betreft,
reeds eerder een'Vervilvoording? Als we beseffen dat
60 %hiervanFranstalig is en 26 % (ook) Arabisch

spreekt, dan begrijpt u ongetwijfeld onze bekommernis: hoe langzal Machelen zich de facto'nog als Vlaams
kunnen bestempelen?

De laatste cijfers van 20MQ\ leren ons dat er zich
inderdaad een (in)stroomversnelling voordoet, die
zich spiegelt aan deze in Vilvoorde. Op vijf jaar is het
percentage inwoners van buitenlandse oorsprong in
onze gemeente gestegen met 8 %. Momenteel maken

zljhaast45 % uitvanhet totale aantal inwoners
(tegenover gemiddeld 34% inandere randgemeenten en
18 % in het Vlaamse gewest)

Opmerkeliik is ook dat het'ondernemende' Machelen in
vergelijking met dezelfde randgemeentery binnen deze
groep inwoners van buitenlandse origine, drie maal
meer niet-werkende werkzoekenden telt.
Er moet duidelijk iets ondernomen worden. Inderdaad
onze Machels bestuurlijke trots - Vlaams, sociaal en
ondernemend - loopt gevaar. Werk aan de winkel
dus, voor ieder van ons en voor onze gemeentelijke
Integratiedienst in het bijzonder.
(1) Veien
(2)

van hen verwierven de Belgische Nationaliteit.

Bron: Lokale Inburgering en Integratiemonitor 2015.

De politiek kruiste mijn pad, In jamrari 2011 werd ik
lid van de N-VA op aansporen van onze betreurde

Rom Van der Auwera. Ik stelderrnij,kandidaat voor de
gemeenteraadsverkiezi ngen in 2012en behaalde een
mooi resultaat. Momenteel zetel ik reeds als deskundige
in de cultuurraad. Recent kwam daar het mandaat in
het PWA bij.
Paul Van Asbroeck, die deze functie voordien vervulde,

.

Sinds 1982 woon ik met echtgenoot Marc Luypaert in
Machelen. Onze drie kinderÀn zorgden inmiddels voor
acht kleinkinderen. Na mijn commerciële loopbaan
besloot ik mijn artistieke talenten te ontwikkËlen in de
Portaelsschool il Vilvoorde waar ik de richting schitderkunst volgde.

werd imrners inmiddels als gemeenteraadslid geinstal-

Hoewel ik familiaal en politiek aldus meer dan de
handen vol heb, ben ik daarnaast met hart en ziel actief
in het Machelse verenigingsleven. Deze warme betrokkenheid in het gemeenschapsleven is voor mij essentieel
en zou ik voor geen geld willen missen.
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Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige inÍormatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
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De heer

Naam:

Voornaam:

Straat
Postcode:

Gemegntel

Tel.:

E-mail:

Gebooftedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel oÍ Íaxen naar:02217 35 10
inÍo@n-va.be - www.n-va.be
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