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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Machelen-Diegem krijgt er vijf hectare bos bij (p. 3)Tijd voor een nieuw mobiliteitsplan (p. 2)

Een nieuwe aanpak

2020 is intussen al enkele weken oud. 
Namens N-VA Machelen-Diegem wens 
ik u een fantastisch jaar toe. Uw lokale 
N-VA-ploeg wil ook dit jaar onze nationale 
slogan ‘De Verandering Werkt’ alle eer 
aandoen door een krachtdadig beleid te 
voeren.

Die verandering was in 2019 al merkbaar. 
We werkten aan een bruisende gemeente 
met heel wat evenementen, zoals een 
succesvolle Vlaamse feestdag en een 
sfeervolle kersthappening. Bedankt voor 
uw massale aanwezigheid.

Sommige beleidsdomeinen vragen wat 
meer tijd voor de resultaten zichtbaar 
worden. Het is als een gerecht: voordat 
het opgediend kan worden, gaat er heel 
veel voorbereiding en werk aan vooraf. 
Het mobiliteitsplan, waarover u verder in 
dit blad meer informatie krijgt, is daarvan 
een voorbeeld. 

De personenbelasting en de opcentiemen 
op de onroerende voorheffing zijn laag in 
Machelen-Diegem. De N-VA waakt erover 
om dat zo te houden. 

Eén ding is zeker: ook in dit nieuwe jaar 
zullen onze schepenen samen met  
het hele N-VA-bestuur met dezelfde  
gedrevenheid en inzet werken aan een 
Machelen-Diegem waar het goed wonen 
is. 

Ik hoop u binnenkort te mogen ontmoeten 
op onze komende activiteiten.

Op een schitterend 2020!

Steven Tielemans
Voorzitter N-VA  
Machelen-Diegem

AFTRAP JONG N-VA
Met Theo Francken

Jong N-VA Machelen-Diegem gaat van start
Sinds dit jaar heeft Machelen-Diegem ook een Jong N-VA-afdeling. De opstart is nog 
volop aan de gang. Voorzitter Laura Javaux is samen met Sanne Depuydt en Kevin 
Meys druk bezig met het plannen van allerlei activiteiten. 

Met Jong N-VA willen we de jongeren in Machelen en Diegem opnieuw samenbrengen 
en onze gemeente aantrekkelijker maken voor de jeugd.

Ben je tussen 18 en 31 jaar? Voel jij je politiek geëngageerd? Word dan lid van Jong 
N-VA! Neem zeker contact op met Laura via laura.javaux@n-va.be. 

PS Noteer ook al 4 maart in je agenda. Theo Francken geeft dan de officiële aftrap van 
Jong N-VA Machelen-Diegem. Iedereen welkom!

Woensdag 4 maart om 19 uur
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KAAS-EN-WIJNAVOND
Zaterdag 28 maart van 16.30 tot 22 uur

Op het menu: ajuinsoep, een uitgebreid assortiment kazen, fijne vleeswaren en lekkere 
desserten. Voor de kleinsten is er een kindermenu. Muzikale omlijsting van 19 tot 21 uur. 

Van harte  
welkom!

Polyvalente zaal Bosveldsite  
Heirbaan 9, 1830 Machelen

Polyvalente zaal Bosveldsite  
Heirbaan 9, 1830 Machelen

Voorstelling bestuur om 19.30 uur - Theo Francken om 20 uur
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Tijd voor een nieuw mobiliteitsplan
Decennialang is er in onze gemeente weinig tot niets gebeurd om de mobiliteit te verbeteren. Als schepen 
van Mobiliteit is het de taak van Steve Claeys om die stilstand zo snel mogelijk weg te werken. “Het huidige 
mobiliteitsplan dateert al van 2001 en is sterk verouderd. De opmaak van een nieuw plan is cruciaal”, aldus 
de Mobiliteitsschepen. 

Kort nadat de nieuwe bestuursploeg vorig jaar aan de slag ging, 
ging ze op zoek naar een gespecialiseerde partner die de gemeente 
kan begeleiden bij de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. 
Dat plan is niet alleen noodzakelijk voor het mobiliteitsbeleid op 
zich, het is ook een engagement naar onze inwoners toe. 

In de opdracht die de gemeente uitschreef werd duidelijk  
beschreven wat de mobiliteitsnoden zijn en welke visie we  
hebben op de mobiliteit in Machelen-Diegem. 

•  Er is nood aan een nieuw circulatieplan.
•  De parkeerproblematiek vraagt om een oplossing. 
•  Er moet een einde komen aan het sluipverkeer. 
•  Openbaar vervoer verdient de nodige aandacht. 
•  Zwakke weggebruikers moeten een veilige plaats krijgen  

in het verkeer. 

Verschillende mogelijke partners stelden zich kandidaat.  
Na een grondige analyse van de offertes en methodologie  
werd de opdracht vorige zomer toegekend. De opmaak van  
het mobiliteitsplan startte in september 2019 en zal begin  
volgend jaar klaar zijn. 

Verrassende cijfers
In eerste instantie werden tellingen uitgevoerd die de verkeers-
stromen, de verkeersdensiteit en de sluiproutes in kaart brachten. 
Uit de tellingen kwamen enkele verrassende cijfers naar voren 
rond sluipverkeer en drukke verkeerspunten. De volgende stap is 
het vertalen van die bevindingen naar een eerste plan. 

Samen met u
Dat doen we niet zonder inspraak van onze inwoners. Informatie, 
inspraak en participatie zijn uitdrukkelijk aanwezig in het plan 
van aanpak. Want iedereen in onze gemeente is betrokken bij  
de mobiliteit. Ook overleg met gemeentelijke commissies, 
nutsmaatschappijen en werkvennootschappen is daarom zeer 
belangrijk. 

“Ik zal er de komende maanden nauwlettend op toezien dat de 
werking en vooruitgang van dit proces verloopt zoals verwacht”, 
zegt schepen Steve Claeys. “Op regelmatige tijdstippen zal de 
stand van zaken meegedeeld worden. Dat is mijn verantwoorde-
lijkheid en engagement naar ieder van u toe. Want samen maken 
we werk van een beter Machelen-Diegem.”

Komt u ook naar de eerste inspraakmomenten? 

20 februari tussen 19 en 21 uur 
Evenementenzaal Bosveldsite, Heirbaan 9, 1830 Machelen

22 februari tussen 15 en 17 uur 
Campinezaal GC ‘t Kwadrant, Kosterstraat 2, 1831 Diegem

N-VA Machelen-Diegem zette het nieuwe jaar feestelijk in op haar receptie in zaal Nova in Machelen. 

De vele aanwezigen genoten van een hapje en een drankje, 
terwijl voorzitter Steven Tielemans hen vertelde wat ze de 
komende jaren van het beleid mogen verwachten. 

Gastspreker Kristien Van Vaerenbergh sloot af met een 
uiteenzetting over haar werk in de Kamer.

Nieuwjaarsreceptie Machelen-Diegem

Steve Claeys
Schepen van Mobiliteit
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Vlaanderen investeert in Machelen-Diegem

De Vlaamse Regering is onze 
regio zeker niet vergeten. Vlaams 
minister van Omgeving Zuhal 
Demir zorgt voor 272.000 euro 
extra subsidies om onze gemeente 
te vergroenen.

Vlaams minister van Wonen  
Matthias Diependaele heeft dan  
weer 374.346 euro vrijgemaakt  
om ons woningpatrimonium te  
verbeteren en te zorgen voor een  
divers en betaalbaar woonaanbod.

Machelen-Diegem krijgt er vijf hectare bos bij
Ons milieu koesteren is belangrijk voor onszelf en voor alle toekomstige generaties. Bomen spelen daarin een zeer belangrijke rol:  
ze geven zuurstof en houden koolstofdioxide vast. Zeker in deze woelige tijden met de ontbossing van het Amazonewoud in Brazilië, 
de longen van de aarde, en de verdwijning van bossen door de bosbranden in Australië neemt het belang van bomen toe.

Ook onze gemeente zal haar steentje bijdragen. Dankzij het Agentschap Natuur en Bos wordt er langs de E19 de komende jaren een 
bosbuffer van vijf hectare aangelegd.

Naast het hondenpark langs de Boskantweg in Machelen wordt er al 
één hectare beplant met 3.500 boompjes. Het Agentschap Natuur 
en Bos en hun partner Bos+ zullen er met medewerking van de 
CM, de deelnemende scholen en de gemeente een leuk en leerrijk 
evenement van maken. 

De overige vier hectaren worden de komende jaren beplant.

Goede kennis van het Nederlands 
helpt mensen aan het werk
Armoede bestrijd je niet door geld uit te 
delen, maar door mensen aan het werk 
te krijgen. En om een job te vinden, is 
een goede kennis van het 
Nederlands van groot 
belang. Daar blijven we op 
hameren. Want wie onze 
taal goed spreekt, heeft 
meer kans op een job én 
ontwikkelt meer zelf- 
vertrouwen. 

Natuurlijk zijn er mensen 
die nood blijven hebben 
aan ondersteuning. Het is 
aan ons om daarin het onderscheid te kunnen maken.

Eerste elektrische bussen  
in Machelen-Diegem
In samenwerking met Brussels Airport Company werden 
er voor het eerst in onze gemeente elektrische bussen  
ingezet. Die brachten in totaal 250 inwoners gratis en 
veilig naar de kersthappening en de nieuwjaarsreceptie.

Ma-Die-tjes en Datjes

Magda Geeroms
Schepen van Milieu
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De Verandering werkt 
voor Vlaams-Brabant

Met de N-VA …

... versterken we het 
Vlaamse en groene 
karakter van onze 

provincie

... geniet u binnenkort 
van meer en betere 

fietssnelwegen en veilige 
lokale fietsverbindingen

... komt er in het 
arrondissement 

Halle-Vilvoorde een 
volwaardig justitiehuis  

... investeren we met het 
Vlaamse Randfonds extra in 
kinderopvang, zorg, welzijn, 

inburgering en onderwijs 

Ben 
Weyts

Vlaams minister 
van Onderwijs, Sport, 

Dierenwelzijn en 
Vlaamse Rand

Bart
Nevens 
gedeputeerde
provincie Vlaams-Brabant

De Vlaams-Brabantse 
steden en gemeenten 
krijgen van de Vlaamse 
Regering 132 miljoen euro 
extra om hun open ruimte 
te bewaren, de pensioenen 
te betalen en te blijven 
investeren.

“


