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MEISE-WOLVERTEM

V.U.: Jaak Wouters, Landbeekstraat 32, 1860 Meise

APERITIEFGESPREK 3 APRIL

Alles kan beter
Maart is de maand waarin de
lente zijn intrede doet, wanneer de zon feller gaat schijnen
en de dagen langer worden.
We verwerken met z’n allen
de sombere herfst- en winterperiode en kijken uit naar een
mooie zomer.

Op zondag 3 april bent u van harte
welkom voor een aperitiefgesprek
met Kamerlid Zuhal Demir. Noteer
deze datum alvast in uw agenda!
We verwachten u om 11 uur in de foyer
van De Muze, de inkom is gratis.

www.n-va.be/meise-wolvertem

Politiek is ook in Meise de
lente aangebroken : We waren
de afgelopen drie jaar bezig
met het opruimen van achtergelaten herfst- en winter

schade … We durven nu al
bescheiden - maar met de
nodige fierheid - terugblikken
op diverse realisaties van het
huidige gemeentebestuur.
De N-VA-mandatarissen timmeren - soms letterlijk - hard
aan de weg. Er blijft nog veel
werk aan de winkel , maar de
N-VA blijft zich voor u inzetten voor een mooier, leefbaarder en aangenamer Meise.
Ann Van den Broeck
Uw gemeenteraadslid

Op stap met de rolstoel

Politiek afscheid van Willy en Herwig

N-VA-OCMW-raadsleden
Annie Van Acoleyen en
Karin De Petter trokken
samen met kersvers
voorzitter Gerda Van den
Brande op pad met de
rolstoel en loopwagen.
De bedoeling was om de
toegankelijkheid te testen
in het dorpscentrum.
Vertrekkend vanaf het
OCMW trotseerden ze de
Hoogstraat , Stationsstraat
, Tramlaan en Wilgenlaan,
om de oversteekplaatsen
en voetpaden uit te
proberen.

N-VA Meise-Wolvertem heeft
op haar nieuwjaarsdrink eind
januari afscheid genomen
van twee politieke coryfeeën:
Willy Kerremans en Herwig
Cornelis. Samen met hen zag
u de N-VA veranderen van een
zweeppartij naar een partij die
bestuursverantwoordelijkheid
draagt. We brengen in dit huisaan-huisblaadje speciale hulde
aan Willy en Herwig. Beide heren
besloten hun politieke loopbaan
stop te zetten na een jarenlange
inzet.
Willy Kerremans werd geboren
in 1954 als enige zoon van een
Brusselse bakker. Na zijn lagere
school en humaniora studeerde
hij in 1979 af als ingenieur in de
elektronica. Zijn professionele
loopbaan begon aan een
Amerikaanse firma, maar
Willy had het daar al vrij vlug
bekeken en zette in 1984 de stap
naar Electrabel waar hij tot 2013
werkzaam was.
Intussen was deze jonge
scheidsrechter getrouwd, en
schonk zijn vrouw hem drie
schatten van kinderen. Op een heel
pijnlijke wijze moesten zij hiervan
één zoon afstaan. Wie Willy een
heel klein beetje kent, weet welk
verlies dit voor hem en voor zijn
Doris betekent. Het was een sterke
motivatie om voluit te werken aan
méér verkeersveiligheid in Meise.
Deze brave jongen volgde dan ook
de raad van zijn vader op en zette
de stap naar de politiek. Van 2006
tot 2012 was Willy een gedreven
gemeenteraadslid. In 2012 werd
Willy opnieuw verkozen. Hij kreeg
een schepenambt toegewezen met
zware bevoegdheden. Dit slorpte
zoveel energie dat Willy na veel
wikken en wegen, besliste om de
fakkel door te geven.
Willy, de N-VA dankt jou oprecht
voor al wat je gedaan hebt. Je hebt
heel veel energie gestoken om de
dorpscentra aangenamer te maken.
Jonathan De Valck zal verder

meise-wolvertem@n-va.be

bouwen op jouw funderingen.
Ook oud-Volksunie-icoon Herwig
Cornelis neemt afscheid van de
actieve politiek. Net na zijn 77ste
verjaardag maakt hij plaats voor de
jongere generatie.
Herwig werd als zesde en jongste
geboren te Lier in 1938, ging op
10-jarige leeftijd met zijn moeder,
broers en zus naar Leuven, waar
hij na zijn humaniora ook de
universiteit opzocht.
Na de studies ging Herwig zich
nog verder bekwamen in Italië
en in de Verenigde Staten. Bij
zijn doortocht in de Verenigde
Staten bleef hij daar even steken
en ging werken in de gebouwen
van de Verenigde Naties, waar
hij kennis maakte met grote
wereldproblemen. Deze ervaring
versterkte zijn overtuiging voor de
Vlaamse beweging.
De familie Cornelis woont al
sinds einde jaren 70 in Meise.
Herwig was uitermate actief op
lokaal vlak: Eerst als bezieler van
de lokale afdeling. Later werd
hij afdelingsvoorzitter, heeft hij
menige avond ten huize Van den
Brande de partijblaadjes gemaakt,
geplooid en overdag rondgebracht.
Bij de gemeenteraadsverkiezing
van 1982 werd Herwig door
iedereen voorgedragen als
voorzitter van de toenmalige vzw

Jo Vally ereburger van Meise

Sport & Recreatie. Drie jaar later
werd hij OCMW-voorzitter.
Voor- en tegenstanders,
coalitiepartners en opposanten
waren het over één zaak eens:
Herwig was een van de meest
bekwame voorzitters die ze
ooit hadden gekend. Iemand
met dossierkennis, een visie en
bovenal iemand die rechtvaardig,
eerlijk en menselijk was. In de
bestuursperiode 1989 – 1994 was
Herwig onder andere schepen van
Onderwijs en Cultuur.
De Volksunie hield op te bestaan,
en Herwig nam het voortouw
om N-VA Meise-Wolvertem op te
richten. Dankzij zijn gekende inzet
is de N-VA in deze gemeente wat
het nu is: een bloeiende politieke
afdeling die mee bestuurt en zo
haar eigen Vlaamse accenten legt
in het gemeentelijk beleid.
Dat Herwig geen postjesjager is,
bewijst hij nog eens te meer door
de jongere generatie nu al de kans
te geven zijn werk verder te zetten.
Je mag er zeker van zijn dat Gerda
Van den Brande dit op OCMWniveau ter harte neemt.

“Uit onze rondgang bleek al snel dat er nog vele
aanpassingen dienen te gebeuren. Daar gaat de Technische
Dienst werk van maken. Binnenkort breiden we ons
testparcours uit naar Meise-centrum en diverse andere
publieke plaatsen binnen Meise”, aldus de drie OCMWvertegenwoordigers.
Tot slot verdient de technische dienst al een pluim op
de hoed voor de fraaie aanleg van een parking voor
mindervaliden aan het OCMW

Wist je dat...
… N-VA Meise een voorstander is
om het huidige Boudewijnstadion te
renoveren in plaats van de bouw van
het nieuwe Eurostadion op parking
C? Een renovatie van het huidige
stadion is véél goedkoper en de
Memorial Van Damme kan blijven
bestaan.

Op 18 november 2015 kreeg zanger Jo Vally een passende
hulde op het gemeentehuis van Meise. Naar aanleiding van
zijn 40-jarige carrière en het liedje Wolvertem City mocht
hij het Gulden Boek ondertekenen en werd hij benoemd tot
ereburger van onze gemeente.
Onder het goedkeurend oog
van Jo’s moeder onthulde
men een ‘Walk of Fame’-tegel.
Deze tegel ligt ondertussen
in de stoep voor zijn
geboortehuis in Wolvertem.
In het bijzijn van zijn familie,
zijn collega’s, zijn fans en
het gemeentebestuur sloot
Jo zelf de avond af met een
gesmaakt optreden. Daarna
gingen de festiviteiten in
Wolvertem nog tot in de
late uurtjes door.
Ik bedank Jo en zijn
familie dan ook voor zijn medewerking aan het
welslagen van deze onvergetelijke avond.
Paul Van Doorslaer
Uw schepen

Nederlands leren is goed voor iedereen
Een van de eerste acties van kersvers N-VA-schepen Jonathan De Valck
was zijn oproep aan de Lidl van Wolvertem. Schepen Jonathan kreeg
vele klachten van burgers over de winkel. Vele klanten werden er bij het
eerste contact onmiddellijk in het Frans of het Engels aangesproken. Dat
is uiteraard een rem op de integratie van anderstalige inwoners. Daarom
schreef Jonathan een brief aan de Lidl-vestiging.

WIN-WINSITUATIE

… Meise is ingestapt in een
pilootproject om de openbare
verlichting te vernieuwen door
spaarzame ledverlichting?

Uw gemeentebestuur doet veel inspanningen om anderstalige inwoners te
stimuleren Nederlands te leren. Wanneer anderstaligen telkens in hun eigen
taal worden aangesproken, voelen zij minder de noodzaak om Nederlands
te leren. Dit tot ergernis van vele andere inwoners. Maar Nederlands leren
is bij uitstek in het voordeel van de nieuwkomers zelf. Zoniet is het een
rem op hun sociaal leven, hun kansen op een goede job en hun toekomst.
Nederlands leren is dus een win-winsituatie voor iedereen.

… dat de N-VA graag de handen uit
de mouwen steekt op de jaarlijkse
zwerfvuilactie van uw gemeente?

Schepen De Valck kreeg snel een reactie van de Lidl. Het winkelpersoneel
werd gesensibiliseerd de klanten voortaan aan te spreken in het Nederlands.

“Nederlands leren is in het
voordeel van anderstalige
nieuwkomers.”

Herwig, de N-VA bedankt je voor
je jarenlange inzet, je opbouw en
onverstoorbaar engagement.

Schepen van Integratie Jonathan De Valck

Jaak Wouters
Gemeenteraadslid

www.n-va.be/ meise-wolvertem

Uw provincie wordt
slanker en goedkoper
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.

Liesbeth Homans

In 2017 verschuiven heel wat
bevoegdheden van de provincie
naar uw gemeente en naar
Vlaanderen. Want die zijn veel
beter geplaatst om taken op het
vlak van welzijn, jeugd, cultuur
en sport uit te voeren.

Vanaf 2018 wordt ook
het aantal provincieraadsleden
in elke provincie gehalveerd.
De provincie wordt zo
een pak goedkoper en
dat zal u voelen. De
provinciebelasting
zal dalen.

BEVOEGDHEDEN
Uw gemeente

NU

72

Vlaanderen

-50%

provincieraadsleden
in Vlaams-Brabant

ovincie
nog 35 pr

n
raadslede

“Als grootste (oppositie)partij in de Vlaams-Brabantse provincieraad blijft de
N-VA nauwgezet erop toezien dat de provinciale bestuursmeerderheid
(CD&V, Open Vld, sp.a en Groen) de afspraken over de afgeslankte rol en
bevoegdheden van de provincie loyaal en strikt naleeft.
Sinds 2009 engageren alle meerderheidspartijen op Vlaams niveau zich
ondubbelzinnig vóór meer bestuurlijke efficiëntie en tegen bestuurlijke
verrommeling. We willen dus niet dat het provinciaal bestuur ondertussen
politieke spelletjes speelt om zich tegen dat engagement te verzetten”,
onderlijnt fractievoorzitter Linda De Dobbeleer-Van den Eede.

“De N-VA wil de provinciale middelen
verantwoord besteden.”
Linda De Dobbeleer-Van den Eede, N-VA-fractievoorzitter provincieraad

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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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