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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

MEISE

Katrien Uyttersprot (37 jaar) is N-VA-fractie- 
medewerker in het Europees Parlement. Op 26 
mei vindt u Katrien op de tweede opvolgers-
plaats voor het Europees Parlement. “Een 
sterke Vlaamse stem in Europa: daar ga en sta  
ik voor. Al bijna twaalf jaar werk ik hier dagelijks 
aan mee als medewerker. Ik ben dankbaar dat  

ik nu de kans krijg om de lijst van Geert 
Bourgeois te versterken.” Sinds januari 
kent u Katrien ook als voorzitter van  
onze Meisese gemeenteraad.

www.katrienuyttersprot.be

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Uw kandidaten voor 26 mei

Elke Wouters (32 jaar) is Vlaams Parlementslid. Op 26 mei vindt 
u Elke op de zevende plaats voor het Vlaams Parlement.  
“Als jonge mama wil ik verder meewerken aan een sterk Vlaams 
gezinsbeleid, met een hart voor onze Vlaamse groene rand.”  
Elke is de dochter van onze penningmeester en gemeenteraadslid 
Jaak Wouters. Onder zijn impuls zette ze twaalf jaar geleden  

de stap naar de politiek in Meise. Voor haar verhuis naar 
Grimbergen, was Elke OCMW- en gemeenteraadslid in 
Meise. De voorbije tien jaar werkte ze als raadgever 
welzijn en gezin op de kabinetten van Geert 
Bourgeois en Liesbeth Homans.

 www.elke-wouters.be

Ann Van den Broeck wordt de nieuwe voorzitter van N-VA Meise. Daarmee heeft onze lokale N-VA-afdeling 
voor het eerst een vrouw aan het roer. Alexander Aerden werd herverkozen als ondervoorzitter.
“Wij staan met onze bestuursploeg als één team achter onze burgemeester en onze verkozenen. Als voorzitter wil ik samen met de hele 
ploeg onze afdeling verder op de kaart zetten, de vinger aan de pols houden en onze partij zichtbaarheid geven. Ik wil onze afdeling ook 
verder versterken, vooral door meer jongeren te betrekken bij onze werking”, aldus de kersverse voorzitter. Ann en het hele bestuur bedanken 
ook uitdrukkelijk aftredend voorzitter Walther DeCleyn voor zijn werk, inzet en betrokkenheid de voorbije jaren. Naast de voorzitter en 
ondervoorzitter telt het nieuwe afdelingsbestuur 21 bestuursleden. De ploeg zal zich met veel enthousiasme inzetten voor uw gemeente.

Elke Wouters
7de plaats Vlaams Parlement 

Katrien Uyttersprot
2de opvolger Europees Parlement

Meise verbruikt fors 
minder energie (p. 2)

U krijgt meer inspraak 
en transparantie (p. 3)

Maak op www.n-va.be/meise kennis met al onze bestuursleden.

N-VA Meise kiest nieuw bestuur
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Slim investeren loont
Meise verbruikt fors minder energie
Klimaat is dagelijks in het nieuws. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, moeten we minder 
energie verbruiken en de C02-uitstoot verlagen. De gemeente Meise doet haar deel van de inspanning. 
Het gemeentebestuur besliste enkele jaren geleden om op grote schaal duurzame investeringen te 
doen in haar gebouwen. Het gaat over de gemeentelijke basisscholen, het zwembad, de sporthal, de 
Muze, de bibliotheek en de Sportschuur. 

Dankzij een reeks duurzame investeringen in zonnepanelen, nieuwe verwarmingsketels en zuinigere 
ledverlichting, verbruikt uw gemeente gemiddeld 31 procent minder elektriciteit in een aantal gebou-
wen. In 2018 leverde dat een besparing van 109 477 euro op. Voor 2019 verwacht de gemeente een 
nog hogere besparing van 120 000 tot 140 000 euro. “De investeringen renderen en leveren een forse 
besparing op. Dat is goed voor het klimaat én voor de financiën van de gemeente”, zegt schepen van 
Leefmilieu Jonathan De Valck.

Uw raadsleden blijven bijleren
Onze mandatarissen hebben zich de voorbije weken klaargestoomd voor een 
succesvolle invulling van hun mandaat. Een stevige basiskennis is daarbij essen-
tieel. Blijven gaan en blijven leren, is ons motto. Wij zullen de komende zes jaar 
hard blijven inzetten op vorming. Karin De Petter, Charlotte Meulemeester en 
Katrien Uyttersprot volgden alvast de infosessies van de VVSG voor gemeente-
raadsleden en voor de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Meise gaat voluit voor een transparant, integer en verbindend bestuur. Dat maakte uw burgemeester Gerda Van den Brande 
duidelijk in haar eerste ‘State of the Union’. De intentieverklaring schuift vijf doelstellingen naar voren: 

•  Vertrouwen in de politiek versterken door meer transpa-
rantie en een goede communicatie. 

•  De burger opnieuw centraal plaatsen in het beleid. We 
willen burgers verbinden en ons kostbaar maatschappelijk 
weefsel ondersteunen, zodat onze gemeente een hechte 
gemeenschap wordt.

•  We zetten in op een verantwoordelijk bestuur dat schul-
den verder afbouwt en duurzaam investeert. We streven 
ernaar om de aanvullende personenbelasting vanaf 2022 te 

verlagen. 
•  We willen het nette, groene en landelijke karakter van 

onze gemeente versterken en koesteren.
•  Verkeersveiligheid en toegankelijke mobiliteit voor iedereen 

staan hoog op de agenda. Om de algemene veiligheid te 
verhogen, moet de wijkagent opnieuw een laagdrempelig en 
zichtbaar aanspreekpunt zijn. We ijveren ook voor gemeen-
schapswachten en meer slimme camera’s. 

Charlotte Meulemeester en Karin De Petter.

Schepen van Leefmilieu 
Jonathan De Valck en  
burgemeester Gerda 
Van den Brande.

Alle inwoners kunnen rekenen op mijn onvoorwaardelijke 
inzet en de steun van de nieuwe ploeg. Ik ben vastbesloten 
om het vertrouwen van elke burger te winnen en de politiek 
in Meise opnieuw een positief gelaat te geven. Ik reik ook 
de hand naar de oppositie om constructief te werken in het 
belang van onze gemeente.”

Gerda Van den Brande, burgemeester

Meise zorgt voor primeur 
met ‘State of the Union’
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Burgers krijgen meer inspraak in de gemeenteraad. Dat besliste de Meisese gemeenteraad in haar nieuw 
huishoudelijk reglement. Dat reglement legt de spelregels van de raad vast.

Burgers hadden al de mogelijkheid om een schriftelijk verzoek-
schrift in te dienen of om een concrete mondelinge vraag te stellen 
aan de gemeenteraad tijdens het vragenhalfuur. “Nu gaan we 
nog een stap verder met een nieuw initiatief voor burgerpartici-
patie. Zo laten we het hart van onze lokale democratie nog wat 
sneller slaan”, zegt gemeenteraadsvoorzitter Katrien Uyttersprot. 
Inwoners kunnen voortaan ook zelf voorstellen en vragen over 
het beleid en de dienstverlening van de gemeente op de agenda 
brengen. Er zijn wel enkele voorwaarden: zo moeten onder andere 
minstens 150 inwoners van de gemeente Meise ouder dan 18 jaar 
een voorstel steunen, opdat het ontvankelijk is. Het blijft uiteraard 
de gemeenteraad zelf die finaal een beslissing neemt.

Burgemeester Gerda Van den Brande is tevreden: “In mijn ‘State 
of the Union’ kondigde ik al aan dat we het vertrouwen in de 
politiek willen versterken door meer transparantie. De inwoner 
moet opnieuw centraal staan in het beleid. We willen mensen 
actief betrekken en verbinden. Die filosofie zit ook verankerd 
in de nieuwe spelregels van de gemeenteraad. Mensen kunnen 
vandaag al de gemeenteraad herbeluisteren via de website. Nu 
hebben we ook een nieuw instrument voor burgerparticipatie. 
We houden woord en zetten onze beloftes stap voor stap om in 
concrete acties.”

N-VA Meise in beeld 

U krijgt meer inspraak en transparantie

Chris Ghys is onze afgevaardigde in de beheers- en adviesraad van de bibliotheek. Ze engageert zich 
daarvoor met veel enthousiasme. Chris is niet alleen een fervent lezer, ze houdt ook van boeken. “Bij 
een boek speelt niet alleen de inhoud, maar ook het papier, de druk en zelfs de geur een rol. De eerste 
indruk van een boek is beslissend: wil ik deel uitmaken van het verhaal of niet?”

Chris was enkele jaren geleden een van de vrijwilligers tijdens het voorleesuur voor de kleine ukjes.  
“Het waren steeds magische momenten. Onze bibliotheek heeft trouwens een rijke keuze aan  
kinderboeken. Dus bij deze een warme oproep: laat je kind meegenieten van het voorleesmoment.” 

Wist je dat …
  onze bestuursleden Ivan De Baerdemaeker en Crhis Ghys afgevaardigd zijn in de beheers- en adviesraad van de 
bibliotheek? 

  onze bestuursleden Pieter Van Loo en Herwig Van Nerum afgevaardigd zijn in het beheersorgaan van de Muze? 
  uw gemeente opnieuw meedoet met ‘Sporters beleven meer’? Doet u ook mee? 
  onze plantentuin Meise 1,5 miljoen herbariumspecimens gaat digitaliseren? Vorig jaar werden er zo al 1,2 miljoen online 
geplaatst. Dat bleek uit een vraag van N-VA-Vlaams Parlementslid Lieve Maes.

Bestuurslid in de kijker: Chris Ghys

Geslaagde nieuwjaarsreceptie met Jan Jambon.

Onze mandatarissen.
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Assita Kanko
2de plaats
• 38 jaar - Elsene
• Auteur

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar de verkiezingen van 26 mei. 
Ook in Vlaams-Brabant. 

Ben Weyts 
Lijsttrekker
• 48 jaar - Beersel
• Vlaams minister

Kristien 
Van Vaerenbergh
2de plaats
• 41 jaar - Lennik
• Kamerlid

Nadia Sminate
2de plaats
• 37 jaar - Londerzeel
• Vlaams volksvertegenwoordiger

Theo Francken
Lijsttrekker
• 41 jaar - Lubbeek
• Voormalig staatssecretaris
• Kamerlid
• Burgemeester

Geert Bourgeois 
Lijsttrekker

• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

Vlaams
Parlement

Kamer

Ook op 
onze Europese 

lijst 


