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N-VA Machelen-Diegem wenst u 
alvast een deugddoende vakantie!

N-VA Machelen-Diegem gaat voor  
duidelijke verandering met vijf speerpunten

1   De N-VA zorgt voor een echte Vlaamse gemeente 
Door een falend integratiebeleid in onze gemeente is de Vlaamse identiteit sterk verzwakt. Een hoge 
werkloosheidsgraad, dorpskernen zonder handelaars, vereenzaming, kwaliteitsvermindering in de 
scholen en een minder bloeiend verenigingsleven zijn maar enkele negatieve gevolgen van het gebrek 
aan kennis van de Nederlandse taal. In het belang van iedere inwoner willen we door een doeltreffende 
en ondersteunende inburgeringspolitiek onze gemeente doen herleven.

2   De N-VA pakt de mobiliteit aan 
Dagelijks worden onze inwoners geconfronteerd met toenemende mobiliteitsproblemen in en rond 
onze gemeente. Daarom is een dringende aanpak meer dan noodzakelijk. Niet enkel met lapmiddeltjes, 
maar door een volledig mobiliteitsplan uit te werken. Een plan dat bestaat uit een parkeerbeleid, oog 
voor openbaar vervoer, de zwakke weggebruiker inclusief mensen met een beperking en een duidelijk 
circulatieplan. Tevens moet er rekening gehouden worden met de omgeving, zoals veiligheid rond de 
scholen, inplanting van groen en de ontsluiting van de gewestwegen.

3   De N-VA gaat voor een sociaal beleid 
Het welzijn van onze inwoners verdient de grootste aandacht. Wie nood heeft aan begeleiding en 
hulpverlening, moet een beroep kunnen doen op laagdrempelige diensten die oplossingen aanreiken. 
Ondersteuning en vrijwilligerswerk zijn de belangrijke krachten om problemen op te sporen en kan-
sen te bieden tot zinvolle deelname aan de samenleving. Zo kan men ook het isolement doorbreken 
waarin men terechtkomt.

4   De N-VA investeert en bespaart efficiënt 
De gunstige economische ligging van onze gemeente biedt voldoende kansen voor investeringen, 
afgestemd op de lokale bevolking en gericht op duurzaamheid voor de volgende generaties. De schulden- 
last uit het verleden verder afbouwen, zuinige werkingskosten en investeringen in een kwaliteitsvolle 
samenleving zijn onze prioriteiten. Een doeltreffend financieel beleid sluit dan ook een verhoogde 
belastingdruk voor onze inwoners uit.

5   De N-VA opteert voor een doordacht groenbeleid en een propere gemeente 
Een natuurlijke en groene gemeente heeft een rechtstreeks positief effect op het welzijn van de burgers. 
De groene zones binnen onze gemeente zijn beperkt en moeten dus met de grootste zorg ‘gekoesterd’ 
worden. De verstedelijking moet dringend een halt toegeroepen worden om ook de klimaatsverande-
ring het hoofd te kunnen bieden.

De N-VA wil met een krachtig en kordaat beleid onze gemeente opnieuw Vlaams en leefbaar maken.
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Dat de N-VA voor verandering gaat, is alom gekend. Met onze vijf speerpunten hopen we u als kiezer 
te overtuigen dat we onze gemeente haar Vlaamse identiteit willen teruggeven. Met een adequaat 
mobiliteitsplan willen we de veiligheid, zeker van onze kinderen, garanderen. Met een rechtvaardig  
sociaal en een verantwoord financieel beleid willen we werken aan een welvarend Machelen-Diegem.  
En dit alles in een groenere en propere gemeente waar u zich thuis voelt.

Laat er ons nu samen voor gaan: het moet en kan beter.

Laat er ons samen voor gaan

Michel VAN NESTE, voorzitter N-VA Machelen-Diegem

N-VA Machelen-Diegem stapt naar de verkiezingen met een zeer gevarieerde 
lijst. Aan de top van deze evenwichtige lijst met twaalf vrouwen en dertien 
mannen staat onze lijsttrekker Steve Claeys. Om binnen onze gemeente heel de 
bevolking aan te spreken, kozen we voor de juiste verhouding tussen jong en 
oud. Voor kandidaten met een vaste waarde, opvallende nieuwkomers, actief in 
verschillende verenigingen. Ikzelf zal met volle overtuiging onze lijst duwen.

Ma-Die-tjes en Datjes
•  Op 25 februari overleed Franca Poelman 

op 78-jarige leeftijd. Vanuit haar sterk 
Vlaams bewustzijn stond Franca mee aan 
de wieg van N-VA Machelen-Diegem. 
Als bestuurslid was ze jarenlang een 
drijvende kracht achter onze afdeling. 
Uit dankbaarheid en respect voor haar 
jarenlange inzet wensen we hierbij ons 
medeleven te betuigen aan de nabestaanden.

•  Onze gemeente scoort slecht in de enquêtes 
van Het Nieuwsblad en De Standaard. Zo 
staan we op een niet al te fraaie plaats 298 
van de 308 gemeenten in Vlaanderen, met 
een score van 5,78 op 10 (Het Nieuwsblad). 
Volgens De Standaard scoren we op de 
meeste vlakken slechter dan het Vlaams 
gemiddelde of soortgelijke gemeenten.  
Hoog tijd dat hier verandering in komt.

•  Diegem-Lo is een klein stukje van onze 
gemeente, samengeperst tussen de 
luchthaven en de ring, dat we zeker niet 
mogen vergeten. Daarom gingen onze 
voorzitter Michel Van Neste en lijsttrekker 
Steve Claeys samen eens een kijkje  
nemen en een praatje slaan met de 
bewoners. Het is duidelijk dat het 
schepencollege weinig aandacht schenkt  
aan dit kleine pareltje van onze gemeente. 

Voor de N-VA blijft dit een deel van onze 
gemeente en mag men dit kleine, leuke plekje 
zeker niet verwaarlozen.

•  Op 11 juli viert Vlaanderen feest. Toon dat 
u thuis bent in Vlaanderen. Vergeet zeker 
niet uw leeuwenvlag buiten te hangen. Want 
Machelen is Vlaams, waar Vlamingen thuis 
zijn, waar u thuis bent.
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Wij zijn thuis in Vlaams-Brabant. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de 
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, 
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Vlaams-Brabant. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Vlaams-Brabant.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Vlaams-Brabant

Veilig Verantwoord Vlaams

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


