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Noteer nu al
in je agenda
Zondag 15 oktober 2017
Stoempfestijn

Michel Van Neste
Voorzitter

N-VA luistert naar jouw mening
Zaterdag 13 januari 2018

Nationale N-VA-nieuwjaarsreceptie in de Nekkerhal in Mechelen

Zondag 21 januari 2018

Nieuwjaarsreceptie N-VA Machelen-Diegem in de Campinezaal
in Diegem met als gastspreker
Vlaams minister Ben Weyts

De grote vakantie is al een tijdje achter de rug. We hopen dat jullie,
en vooral de kinderen, ervan genoten hebben. De N-VA wenst alle
studenten groot en klein een succesvol schooljaar toe.
Ondertussen heeft N-VA MachelenDiegem niet stilgezeten. Op de laatste dag
voor de vakantie hielden we nog een open
ledenvergadering en een enquête via Facebook en de leden. Verder in dit huis-aanhuisblad lees je meer over de resultaten.

Kortom, Machelen maar vooral Diegem
mort, want hun eigen sociaal weefsel
wordt overspoeld en gaat stilaan teloor.
Het N-VA-bestuur hoopt samen met allen
die het goed menen met onze Vlaamse
gemeente, het tij te kunnen doen keren.

Opmerkelijk waren de vragen en
bezorgdheden over:
 de schoolveiligheid
 de mobiliteit
 de parkeerproblemen
 de kleinhandel die verdwijnt
 de verstedelijking/verbrusseling
 het verdwijnende groen
 de gedoogde verfransing

Daarom zijn de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 belangrijk. Alle partijen
zijn (stilletjes of niet) uit de startblokken
geschoten om hun lijsten samen te stellen
en campagnes uit te werken. Bij ons is
het niet anders en hopelijk kunnen wij op
jullie steun rekenen.
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Een veiliger verkeer aan onze scholen
Al enkele jaren is er een groot mobiliteitsprobleem in onze gemeente, met onder meer te weinig
parkeerplaats en onveilige verkeerssituaties. Kortom, het huidige schepencollege heeft duidelijk geen
mobiliteitsplan.
Voor N-VA Machelen-Diegem kan dit zo niet verder. De risico’s
verbonden aan onveilige verkeerssituaties zijn te groot om ze
te negeren. Met het opzetten van enkele acties willen we een
beter beeld krijgen van de huidige situatie. Zo gingen we bij
verschillende scholen in Machelen en Diegem een kijkje nemen
en stelden vast dat de verkeersveiligheid er veel beter kan.
Nadat we zelf enkele ideeën op tafel hadden gegooid, hebben we
besloten om de burgers te raadplegen via een online enquête. De
resultaten van die enquête zijn zeer interessant, soms in lijn met
onze verwachting, maar soms ook verrassend.

We zetten graag even enkele resultaten op een rij:

 51 procent verplaatst zich met de wagen naar school, terwijl

91 procent van hen in Machelen-Diegem woont.

 Slechts 10 procent voelt zich echt veilig aan de school. De

meesten voelen zich onveilig door druk, roekeloos verkeer,
weinig parkeerplaats of een slechte verkeerssituatie.
 Eenrichtingsverkeer zou voor 62 procent van de mensen een
oplossing zijn.

Kan eenrichtingsverkeer volgens jou een verbetering zijn?
Misschien

4%

Geen mening

7%

Nee

26%

Ja

62%

Wij zullen onze bevindingen met plezier overmaken aan de
bevoegde instanties en hopen dat zij onder onze impuls eindelijk
actie zullen ondernemen.
Alle resultaten van onze enquête kan je
terugvinden op onze website
www.n-va.be/machelen
Steve Claeys, verantwoordelijke Website/
Sociale Media

N-VA pleit voor doordacht groenbeleid
Wel ingrijpen als dat nodig is voor
de veiligheid

De parkvijver is niet meer.

Sinds kort zien we dat er veel bomen in
de gemeente gerooid worden om plaats
te maken voor nieuwe sportvelden.
Machelen beschikt nu over prachtige (iets
te bombastische) sportterreinen en sporten
is gezond. Maar helaas moest daarvoor
een heel groot deel van de bomen en het
groen in het park verdwijnen. En groen is
nochtans ook van essentieel belang om ons
gezond te houden. Zelfs een nostalgisch
vijvertje dat er mits het onderhouden wordt,
nog prachtig zou uitzien, moest verdwijnen.

De meerderheid laat wel bomen en groen
sneuvelen als die prestigeprojecten in de
weg staan, maar niet als dat nodig is voor
de veiligheid.
De N-VA-fractie vraagt al een hele tijd
dat er aan de jeugdterreinen in Diegem en
aan de groene beplanting op de Heirbaan
dringend iets gedaan wordt. Hier zouden
voor de veiligheid laagstammige bomen
en struiken gekapt mogen worden: bomen
rondom de jeugdterreinen die haast
omvallen en beplantingen die het zicht van
de in- en uitritten van de woningen op de
Heirbaan beperken. We moeten het groen
behouden, maar de veiligheid achterwege
laten is een brug te ver.

Laagstammige bomen op de Heirbaan
hinderen het zicht

Bij het ter perse gaan van dit artikel werd
ons meegedeeld dat het schepencollege
de situatie aan de Heirbaan verder wil
onderzoeken.

Steven Tielemans,
gemeenteraadslid

Dorp of Stad?
Het N-VA-bestuur ziet met lede ogen dat Machelen-Diegem evolueert naar een van de voorsteden van de grootstad Brussel.
Jij woont toch ook liever in een veilige en aangename buurt? Verandering in het beleid is dan ook hoognodig.
In Machelen en Diegem worden steeds meer appartementsblokken opgetrokken. Is dat misschien om de
kaap van de 15 000 inwoners te behouden? De grenzen tussen de stad Brussel en de dorpsgemeenschappen
Machelen-Diegem worden zo helaas meer en meer overschreden en alsmaar vager.
Magda Geeroms, OCMW-raadslid

machelen@n-va.be
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Geslaagde Vlaamse feestdag
Wegens de werkzaamheden in het park ging de 11
juliviering dit jaar door op het grasplein tussen de
heuveltjes van de Begoniagaarde en de Tuinwijk.
Wat ons betreft: een mooie locatie. En gezien de kleinere
beschikbare oppervlakte stonden de kraampjes van de
deelnemende verenigingen knusjes naast elkaar. Daardoor kon
iedereen volop meegenieten van de feestvreugde. Onze afdeling
was wederom goed vertegenwoordigd. De petjes en vlagjes
waren dan ook in een mum van tijd uitgedeeld. En het mag
gezegd: de Vlaams geïnspireerde toespraak maakte van deze
dag een echte Vlaamse feestdag.

Er was veel feestvreugde op de 11 juliviering.

Raymonde Leskens, secretaris

Ma-Die-tjes en Datjes

 a drie jaar bloed, zweet en tranen kunnen we eindelijk
N
uit de Brusselse intercommunale Vivaqua stappen. Zo
vermijden we om mee op te draaien voor de schuldenlast
van 600 miljoen euro van HydroBru, dat met Vivaqua zal
fusioneren. Dat is goed nieuws voor ons. We moeten dus
niet meer opdraaien voor deze Brusselse schuldenlast
waar we niets mee te maken hebben.

 lk jaar opnieuw worden we verrast door de schitterende
E
bloemenpracht aan sommige huizen in de Warande. Het
N-VA-bestuur wenst de inwoners dan ook figuurlijk in de
bloemetjes te zetten voor hun bijdrage aan het ‘opfleuren’
van onze gemeente.

 lasbollen zijn geen oord om ander huisvuil te deponeren.
G
Meerdere malen per week moeten Incovo en de diensten
van de gemeente troep rond de glasbollen opruimen. Dat
kost tijd en geld. Willen we niet allemaal een propere
gemeente? Dan moeten we ook met z’n allen de regels
respecteren en niet sluikstorten. Wist je dat wie juist
sorteert, veel afval gratis kwijt kan in de recyclageparken?
 ndanks veel protest heeft het schepencollege tijdens de
O
verlofperiode de toelating gegeven om in Diegem nog
maar eens een bijkomend appartementsblok te vergunnen
in de De Reinelaan, vlak naast de Parochiale Basisschool.
Een stap verder in de verbrusseling van onze gemeente.

 e begrijpen dat een aanbesteding een tijdje duurt, maar
W
dat een wegmarkering (ingang Gamma/Makro) op de
Kerklaan die dan ook nog eens onveilig is, zes maanden in
beslag neemt, gaat ons petje te boven.

www.n-va.be/machelen

De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop
“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”

Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

Sociaal, niet socialistisch

Ieder
kind
€ 160
GELIJK per maand

Recordaantal
sociale
woningen

Efficiënte
overheid
= minder belastingen

De Vlaamse economie groeit
RECORD
EXPORT

302,4

miljard
in 2016

Aantal
vacatures

+26,4 %

Koopkracht

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen

Verkeersdoden

-15 %

100 miljoen

Totaalverbod

per jaar voor
fietspaden

op onverdoofd slachten

www.n-va.be/deveranderingwerkt
JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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