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MEISE-WOLVERTEM

Meerjarenplan goedgekeurd

Samen Meise beter maken
We werkten de voorbije maanden hard aan het meerjarenplan 2020-2025. Dat deden we  
niet alleen, maar samen met u, inwoner van Meise-Wolvertem. Een primeur! Uit de  
participatiemarkten kwamen maar liefst 316 unieke voorstellen voort. Die vormen nu de  
basis van het meerjarenplan. 

Er wordt de komende jaren heel wat geïnvesteerd 
in Meise. Maar liefst 26,5 miljoen euro. Dat is 
drie keer meer dan tijdens de vorige bestuurs- 
periode. Tegelijk beheren we de financiën als 
een goede huisvader. 

•  Meise houdt de schuldenlast onder controle 
en bouwt die indien mogelijk nog verder af.

•  De gemeente bouwt een reserve van  
1,8 miljoen euro op voor de pensioenlast die 
eraan komt in de volgende bestuursperioden. 

•  We verlagen de personenbelasting vanaf 2022 
gradueel van 8,2 naar 7,9 procent in 2024.

Positieve reacties
Uw burgemeester Gerda Van den Brande 
reageert positief. Ze besloot haar jaarlijkse 
‘State of the Union’ als volgt: “Ik kan besluiten 
dat we in 2019 ons ‘huis’ in orde hebben gezet 
én vooral veel hebben voorbereid. Het was een 
overgangsjaar waarin we veel gezaaid hebben 
om de komende jaren te oogsten. Ook in 2020 

blijven de uitdagingen voor onze gemeente 
torenhoog. De verwachtingen zijn hoog, maar 
ik zie veel opportuniteiten en krijg positieve 
reacties van burgers die de nieuwe wind voelen 
waaien.”

Doelstellingen in praktijk brengen
“In 2020 zullen we stap voor stap de doel-
stellingen van het meerjarenplan in praktijk 
brengen. Ons team is daar klaar voor. U kan 
op ons rekenen”, vervolgde Gerda. “Ik wil 
graag benadrukken dat ieders opbouwende 
inbreng belangrijk blijft. Ik roep op om over 
de partijgrenzen heen constructief te blijven 
samenwerken in 2020. Samen Meise beter 
maken, daar gaat het om.”

Beste inwoner van  
Meise-Wolvertem,

In dit huis-aan-huisblad  
leest u meer over het veel-
besproken meerjarenplan en 
ontdekt u wat dat concreet 
voor u betekent.

Ik blik ook graag nog even 
terug op onze nieuwjaars- 
receptie, waarop de talrijke 
aanwezigen mochten 
genieten van een boeiende 
uiteenzetting van gast- 
spreker Peter De Roover.

In mijn welkomstwoord  
benadrukte ik de inzet van 
onze voltallige ploeg, met  
wie we onze verantwoor-
delijkheid verder opnemen 
om de komende jaren onze 
Vlaamse identiteit, de  
welvaart en het welzijn van 
alle Vlamingen te verdedigen 
in een harmonieuze samen-
leving. 

Ons bestuur is trots op wat 
het het voorbije jaar heeft 
bereikt en is helemaal klaar 
om opnieuw alles te geven 
in 2020. 

Ann Van den Broeck
Afdelingsvoorzitter

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

  Gemeenteraadsleden Charlotte Meulemeester en Jaak Wouters, burgemeester Gerda Van den  
Brande, schepen Jonathan De Valck en voorzitter van de gemeenteraad Katrien Uyttersprot.

Ambitieuze plannen voor Meise (p. 2)

Wilt u meer weten over het meerjarenplan? 
Lees dan verder op de binnenpagina’s en 
kijk op www.n-va.be/meise.
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Een veilig, buurtgericht Meise waar  
iedereen zich kan ontplooien
•  De gemeente richt een dienst Handhaving op met  

twee gemeenschapswachten. Bovendien investeren we 
in vaste en verplaatsbare camera’s. Voor die projecten  
is 400.000 euro voorzien.

•  We optimaliseren de schoolinfrastructuur.  
Schoolomgevingen worden veiliger gemaakt. 

•  De jeugdinfrastructuur en de accommodatie van  
De Spin worden aangepakt. In elke wijk moet op  
wandelafstand een degelijk speelplein beschikbaar zijn. 

•  Aan de Sportschuur in Wolvertem komt een nieuw 
sport- en parkgebied.

Een duurzaam Meise
•  We breiden het Neromhof uit en zorgen voor 

bijkomende parkgebieden, bijvoorbeeld in de 
Stationsstraat. De looppiste in De Nekker wordt 
grondig gerenoveerd.

•  We zetten in op openbare netheid. De gemeente 
besteedt een aantal taken uit, zoals het groen- 
onderhoud van de begraafplaatsen. We zetten ons 
zwerfvuil- en vuilbakkenbeleid in de publieke 
ruimte op scherp en gaan voor minder restafval. 

•  Meise investeert 1,8 miljoen euro in fietspaden en 
het geheel van fietsverbindingen om fietsen aan  
te moedigen. We creëren ook fietsstraten  
in onze centra en starten met deelfietsen  
en deelauto’s.

Een professioneel en klantvriendelijk Meise
•  We betrekken inwoners meer en sneller bij beslissingen.
•  We ontwikkelen een digitaal platform ter ondersteuning 

van buurtwerking en participatie en een nieuw dienst- 
verleningsconcept waarin digitalisering een belangrijke rol 
speelt.

•  We werken een klachten- en meldingssysteem uit en  
optimaliseren onze communicatiekanalen. 

Een zorgzaam en inclusief Meise
•  De Nederlandse taal verbindt ons allemaal. We  

investeren in projecten om het Nederlands meer en beter 
te gebruiken. Zo onderzoeken we onder meer de mogelijk-
heden voor taalbadklassen, zomercursussen Nederlands en 
cursussen Nederlands voor ouders. De focus ligt op de  
ontwikkeling van het Nederlands bij kinderen én hun ouders.

•  We versterken het beleid om mensen zo lang  mogelijk 
thuis te laten wonen.

•  We stimuleren vrijwilligerswerk en ontwikkelen een 
beleid rond sociale tarieven en armoedebestrijding.

•  We voorzien een geïntegreerd breed onthaal.

Ambitieuze plannen voor Meise
Een bruisend en aangenaam Meise
•  De gemeente herstelt het park achter het cultuurhuis. We voorzien 50.000 euro voor het groenonderhoud,  

verlichting, de sanering van de vijver en de aanleg van een terras aan het paviljoen. 
•  Aan het administratief centrum komt een ontmoetingsplaats en een groene zone. Er komen voorzieningen  

voor jong en oud: speeltuigen, picknickbanken, een petanquebaan …
•  De dorpspleinen in Meise-Centrum en Wolvertem krijgen een nieuw, groener jasje. Daarvoor is 2,5 miljoen euro voorzien. 
•  Samen met privépartners werken we aan een herbestemming van het oude gemeentehuis, met onder meer een gemeenschapsruimte 

en horecagelegenheden.
• We vergroenen de publieke ruimten en voorzien meer faciliteiten voor dieren, zoals hondenlosloopweiden.
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Fietslicht aan en gaan
Tijdens de donkere wintermaanden is het extra belangrijk dat fietsers goed verlicht zijn. 
De politiezone KLM heeft de voorbije weken 749 schoolgaande fietsers gecontroleerd op 
weg naar school. Van hen waren er maar liefst 104 niet in orde. In Meise werden 61 fietsers 
gecontroleerd, van wie er 13 niet in orde waren. Daarom een warme oproep: laat je zien op 
de fiets! En uiteraard een dikke pluim voor de meer dan 600 fietsers die wél in orde waren.

  Meise zich een jaar lang een ‘Sporters beleven meer’-gemeente mag noemen? Uw gemeente sleepte ook 
nog een andere prijs in de wacht: de Plantentuinjogging ontving een erkenning voor sporten in de natuur. 

  Vlaams minister Zuhal Demir het Land van Oppem (3 hectare) officieel erkende als natuurreservaat? Door 
de erkenning komt Natuurpunt jaarlijks in aanmerking voor middelen om de natuurkwaliteit van het Land van 
Oppem verder te verhogen. Een win-win voor mens én natuur in onze gemeente.

Wist u dat …

  Vlaams Dierenminister Ben Weyts voor elk 
erkend dierenasiel een financiële impuls van 
3.000 euro voorziet? Het is de allereerste keer 
dat de Vlaamse overheid dierenasielen financieel 
ondersteunt. De asielen krijgen het geld zodra ze 
gebruikmaken van het beheerprogramma Animal 
Shelter en dieren ter adoptie aanbieden via de 
website www.adopteereendier.be. Zo kunnen 
asielen vlotter werken en vinden meer Vlamingen 
de weg naar het asiel. Ook de Stichting Maes in 
Wolvertem kan een beroep doen op de Vlaamse 
steun.

  het OCMW Meise sinds kort een weggeefkast 
heeft? Die kast geeft je spullen een tweede 
leven. Het principe is eenvoudig: neem wat je 
nodig hebt, geef wat je over hebt.

  we in onze gemeente per persoon nog 32 kilogram te veel restafval voor de 
deur zetten? Om het streefdoel van 122 kilogram in 2022 te bereiken, is er 
nog werk aan de winkel. Jaak en Katrien stelden daarover enkele vragen. 
Meer inzetten op de selectieve inzameling van groente-, fruit- en tuinafval, 
projecten als omgekeerd sorteren (met een haalmethode voor selectief 
ingezamelde fracties en een brengmethode voor restafval) en de P+MD-zak 
moet de hoeveelheid restafval drastisch doen dalen.

Jonathan De Valck 
Schepen van Leefmilieu

Gerda Van den Brande 
Burgemeester, bevoegd 

voor dierenwelzijn

Karin De Petter en Charlotte Meulemeester 
Leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst

Jaak Wouters en Katrien Uyttersprot 
Gemeenteraadsleden

N-VA Meise in beeld

  Ondanks het gure weer in december 
was het heel warm aan ons kraam 
op de zaterdagmarkt. We verkochten 
chocolade en zamelden zo 400 euro 
in voor Levedale vzw.

  We zetten het nieuwe jaar feestelijk 
in op het N-VA-nieuwjaarsfeest in 
Mechelen.

  En ook in Meise klonken we samen  
met heel wat sympathisanten op 2020. 
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


