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WALTHER DECLEYN, MANKEVOSSTRAAT 2B, 1860 MEISE

N-VA is klaar  
voor het najaar

De grote vakantie is achter de rug. 
We hopen dat jullie er allen van 
genoten hebben! 

Vooral de kinderen dan, want 
begin deze maand gooiden de 
scholen weer hun deuren open. 

De N-VA wenst alle studenten, 
groot en klein, een succesvol 
schooljaar.

Ons bestuur vraagt ook aandacht 
voor de veiligheid rondom de 
scholen. Wees alsjeblieft alert voor 
je kinderen of kleinkinderen in de 
schoolomgeving: ze zijn ons te 
dierbaar!

Bij deze ook dank aan de politie 
en soldaten die ook bekommerd 
zijn om andere veiligheden. 

En ook nog even deze wens. 
Iedereen heeft talent: help mee 
de Vlaamse taal te enten in onze 
gemeente!

Walther DeCleyn
Voorzitter N-VA Meise-Wolvertem

N-VA werkt aan een veilig,  
toegankelijk en proper Meise

Camera’s houden oogje in het zeil
N-VA Meise werkt met het huidige bestuur 
aan een veiligere omgeving. Onlangs wer-
den ‘slimme’ ANPR-camera’s geplaatst aan 
verschillende op -en afritten van de A12. 
Met deze camera’s (die nummerplaten  
kunnen registreren) heeft de politie een 
efficiënt middel om inbraken of andere  
criminele activiteiten te bestrijden.  
Op termijn komen er extra camera’s op  
alle toegangswegen van Meise. 

Verlegd zebrapad is veiliger
Met de herfst en winter in het vooruitzicht 
zorgde schepen Jonathan De Valck voor  
de verplaatsing van het zebrapad ter  

hoogte van de carpoolparking. Deze  
oversteekplaats is nu verlegd naar een  
plaats met betere zichtbaarheid. Dat zal 
leiden tot een grotere verkeersveiligheid.

Snelheidsinformatiebord doet trager 
rijden

Meise en Wolvertem worden verkeers- 
veiliger door een verplaatsbaar snelheids- 
informatiebord dat de  gemeente in gebruik 
neemt. Dit bord geeft aan hoe snel je rijdt 
en waarschuwt bij een overtreding. De  
resultaten van de metingen worden weke-
lijks geanalyseerd door de dienst mobiliteit 
en de politie. Daardoor kunnen zij op de 
juiste plaatsen snelheidscontroles voorzien.

Twintig procent minder CO2 tegen 
2020

De N-VA werkt in uw gemeente, onder regie 
van schepen Paul Van Doorslaer, aan een  
klimaatactieplan om tegen 2020 de CO2- 
uitstoot te verminderen met minstens  
20 procent. Hiervoor gingen we een 
EPC-contract aan voor onze gemeentelijke 
gebouwen. Naast het gunstige effect op het 
milieu, worden op termijn de energie- 
facturen een 
stuk lager: 
besparingen 
in ieders 
voordeel dus.
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De voorzitters aan het woord
Een vernieuw(en)de ploeg in het bestuur

N-VA Meise-Wolvertem koos dit voorjaar een aantal nieuwe bestuurders. Walther DeCleyn en Peter Claes 
zijn de nieuwe voorzitter en ondervoorzitter. We zochten hen op voor een kort gesprek.

“Ik wil in de eerste plaats iedereen 
bedanken die zich de voorbije jaren 
inzette voor onze partij”, steekt Walther 
van wal. “Dank aan Jaak Wouters om 
de afdeling in de bestuurscoalitie van 
onze prachtige gemeente te leiden!”

Respect voor elkaar
“Maar onze gemeente kent nog steeds 
heel wat uitdagingen. De recente bom-
aanslagen hebben ons doen daveren. 
Tijd om opnieuw eens na te denken 
over burgerzin en respect voor elkaar. 

De geschiedenis herhaalt zich spijtig 
genoeg. Er zijn nu  camera’s om onze  
omgeving in de gaten te houden, maar 
toch moeten we zelf opnieuw zien wat 
in onze omgeving gebeurt. Delicten 
moeten we melden , zelf al denken we 
dat het weinig uitmaakt.”

“We moeten dus beter gaan samen- 
leven”, vult Peter aan. “Dat wil zeggen: 
voldoende lokale diversiteit op vlak van 
activiteiten en ontspanning, maar ook 
zorgen voor sociale controle, micro- 
mobiliteit en leefbare Vlaamse en an-
dere regelgeving. Samen leven betekent 
bovendien dat je gestructureerd gebruik 

maakt van de (openbare) ruimten en 
gebouwen.”

Eén visie op mobiliteit en  
leefomgeving

“Onze mobiliteit kunnen we groten-
deels oplossen als we meer aandacht 
geven aan lokale micro-mobiliteit en 
aan goede ruimtelijke ordening”, stelt 
Walther. “Grote verplaatsingen kan je 
vermijden door lokaal boodschappen te 
doen. Met een elektrische fiets bijvoor-
beeld: hét ideale middel om je lokaal te 
verplaatsen, mensen te ontmoeten en te 
bewegen.”

“Alvorens we over integratie van an-
deren spreken, kunnen we misschien 
ook onszelf terug integreren in onze 
gemeente”, voegt Peter daaraan toe. 
“Van levensbelang is het om met  
stedenbouwkundigen en architecten 
nauw samen te werken bij de groei van 
onze gemeente, met één visie  
voor ogen.”

Duurzame energie en het beste 
onderwijs

“Vandaag voelt je al de opwarming naar 
de verkiezingen van 2018 en 2019.”, zegt 
Walther. “Maar ook 2020 staat voor de 
deur. Tegen dan moeten we veel verder 
staan dan nu op vlak van duurzaam 
geproduceerde energiebehoeften.  
En we moeten nog verder durven  
kijken. Er moet een visie zijn tot 2024 
en zelfs veel verder dan dat.”  

“Visie en masterplannen zijn voort- 
durend in beweging”, vult Peter aan. 
“Hun dynamiek is het gevolg van  
technologische vooruitgang en 
migratie. Vooruitgang is enkel mogelijk 
door degelijk en professioneel onderwijs 
en opvoeding aan te bieden. Onze  
studerende jeugd moet het beste  
onderwijs krijgen op alle vlakken.”

“Onze N-VA-schepenen en andere 
raadsleden doen kortom hun uiterste 
best om van onze Vlaamse gemeente  
een aangename plek te maken om  
te vertoeven”, besluiten de nieuwe  
voorzitter en ondervoorzitter van  
N-VA Meise-Wolvertem.

De Vlaamse Feestdag werd dit jaar een groot succes. We zijn fier dat we - ook van onze collega’s – te horen 
kregen dat het een N-VA-feest was: Jonathan en Paul zetten immers hun schouders onder dit evenement, 
zodat het voor iedereen een toegankelijk volksfeest werd, met deelname van lokale verenigingen. 

Ook het OCMW vierde mee: zij boden frietjes aan in het woonzorgcentrum. Dat initiatief werd zeker gesmaakt. Bovendien ont-
ving de gemeente ook meer subsidies van de Vlaamse overheid. Wordt dus zeker vervolgd in juli 2017!

Een bloemetje voor de Leeuw
Aansluitend trokken onze N-VA-bestuursleden er naar goede gewoonte op uit om iedereen die zijn huis had getooid met de 
Leeuwenvlag een bloemetje aan te bieden. Onze hartelijke dank aan de tientallen mensen die de Leeuw lieten wapperen op 11 juli. 
Hebben we jouw Leeuw toch over het hoofd gezien? Laat het ons weten, en ontvang alsnog een kleine attentie. Heb je nog geen 
Leeuwenvlag, maar wil je er graag één? Geef ons een seintje en mits een kleine bijdragen bezorgen wij u er eentje.

N-VA gaat digitaal
De website van N-VA Meise is compleet vernieuwd. Op www.n-va.be/meise vindt 
u terug wat er voor u en door u gebeurt in de gemeente, aangevuld met nationaal 
nieuws over de N-VA. Ook de uitgebreide versie van alle artikels uit dit huis- 
aan-huis blad, artikels die u misschien net gemist heeft in de dagbladen, foto’s  
en contactgegevens van onze bestuursleden en mandatarissen staan op de site.  
Zeker een bezoekje waard!

Ook op Facebook is N-VA Meise actief. Via www.facebook.com/N-VA-Meise- 
Wolvertem vindt u nog snellere info over wat wij  voor u betekenen.

Schotten tussen OCMW  
en gemeente verdwijnen
Het OCMW van Meise vormt  
momenteel nog een afzonderlijk 
bestuur, naast het gemeentebestuur. 
Nochtans voeren beiden een sociaal 
beleid, op allerlei domeinen. Die 
opdeling is vandaag achterhaald. 
Daarom zorgt de N-VA ervoor dat  
de schotten tussen het OCMW en de  
gemeente tegen 2019 zullen verdwijnen.

Een sociaal beleid kan je het best 
voeren op een samenhangende manier, met één bestuur. Om een goed 
lokaal sociaal beleid te voeren, brengt de N-VA daar nu, onder impuls van  
Gerda Van den Brande, verandering in. Het samenvoegen van adminis-
tratie van gemeente en OCMW zal bovendien flink wat kosten besparen.

OCMW-voorzitster Gerda Van den Brande houdt op zondag 25 september 
opendeurdag ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de lokale afdeling. 
De dienstverlening van het OCMW wordt voorgesteld en er zal een overdekte 
rommelmarkt plaatsvinden. De opbrengst gaat naar een project tegen kans- 
armoede in onze gemeente. Iedereen is van harte welkom!

Zaterdag 24 september - 
parochiezaal Westrode

Eet je buikje rond op ons 
eetfestijn!
Op zaterdag 24 september verwachten we u  
allen op ons jaarlijks eetfestijn in de parochie-
zaal van Westrode. Op het menu staat dit jaar 
een Vlaams Buffet, met een assortiment  
lekkere koude en warme gerechten, zodat ieder 
zeker zijn buikje naar believen kan bekoren.

(Steun)kaarten 
zijn in voorver-
koop verkrijgbaar 
bij de bestuurs-
leden of aan de 
kassa: Jan  
Hammenecker-
straat 33, Meise  
(Westrode).

Vlaams Feest is succes

  De N-VA voert een sociaal beleid in 
het OCMW.

  De N-VA zet volop in op een leefbaar Meise.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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:     /     /


