
Hoewel er de afgelopen jaren hard gewerkt is, liet de samenwerking met Samen Anders en Pro te wensen over. 
Uiteenlopende visies in bepaalde dossiers, eigengereid handelen, het achterhouden van informatie en de omgang 
van bepaalde schepenen met het personeel zorgden voor spanningen binnen de meerderheid. Die wrevel en een 
onderling gebrek aan vertrouwen stonden een verdere vlotte samenwerking in de weg.

Vertrouwen is basis voor goed bestuur

Voor de N-VA was het dossier Tussenveld de druppel die de emmer deed overlopen. “In een coalitie is vertrouwen 
in elkaar een essentieel gegeven. Dat vertrouwen smolt weg als sneeuw voor de zon. Verderdoen was gewoon niet 
meer realistisch”, zegt burgemeester Van den Brande.

“Het onderlinge vertrouwen binnen het schepencollege was al een hele tijd zoek. Een constructief gesprek op mijn 
vraag werd subtiel afgewezen en de gemeenteraadsleden binnen de meerderheid werden op een zijspoor gezet. Dat 
strookt helemaal niet met ons beeld van een goed werkend bestuur”, aldus N-VA-voorzitter Ann Van den Broeck.

Nieuwe ploeg voor Meise

Gerda Van den Brande blijft burgemeester in de nieuwe coalitie. Ook schepen Jonathan De Valck blijft aan boord. 
Beiden behouden dezelfde bevoegdheden. Ann Van den Broeck komt nieuw in het schepencollege voor de N-VA. 
Voor LB+ worden Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers (Open Vld) en Ruben Algaba schepen. Het nieuwe college legde 
op de gemeenteraad van 20 september de eed af.

N-VA gaat in zee met LB+
Meise krijgt een nieuw gemeentebestuur. N-VA, LB+ en de twee ona� ankelijken dienen samen een constructieve 
motie van wantrouwen in. Gerda Van den Brande blij�  burgemeester en zal in de toekomst worden bijgestaan door 
twee schepenen van N-VA en drie van LB+. “Beide partijen hebben mekaar gevonden op verschillende inhoudelijke 
dossiers”, aldus de burgemeester. 

V.l.n.r.: Jorn Lathouwers (LB+), Ann Van den Broeck (N-VA), Tom Heyvaert (LB+), 
Gerda Van den Brande (N-VA), Jonathan De Valck (N-VA) en Ruben Algaba (LB+).

Er mag geen kostbare tijd verloren gaan. Vanaf dag 
één zal er hard gewerkt worden om Meise op een 
goede, correcte manier verder te besturen en dat 
met een hecht team.” 
Gerda Van den Brande, burgemeester
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20 JAAR

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien 
drukt de N-VA duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel in de oppositie als met kordaat 
beleid. Denk maar aan het Vlaamse inburgeringsbeleid, de omslag naar een echte veiligheidscultuur, 
het verlagen van de belastingen op arbeid, een stevige afslanking van de provincies, het verbod op 
onverdoofd slachten en een realistisch klimaatbeleid.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA. 

Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30
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“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Geen sociale woningen in Tussenveld
Stortbuien in Meise zorgden deze zomer voor heel wat wateroverlast in de wijk Tussenveld. Bepaalde gebieden stonden volledig 
onder water. Volgens burgemeester Gerda Van den Brande moet het project om sociale woningen te bouwen in de Tussenveld-
wijk een halt toegeroepen worden: “De hevige onweders en de opwarming van de aarde zorgen ervoor dat er meer wateroverlast 
is en zal zijn. Het getuigt van goed bestuur om mensen voor dergelijk onheil te behoeden.”

Het is niet de eerste keer dat de Tussenveldwijk met overstro-
mingen te kampen heeft. Het gebied staat bekend als ‘mogelijk 
overstromingsgevoelig gebied’. Laat dat nu net een terminologie 
zijn die voor verwarring zorgt op het terrein: de Vlaamse Rege-
ring besliste dan ook om er komaf mee te maken. Voortaan zal 
enkel nog gesproken worden over ‘gebieden met overstromings-
risico’. Ook in die zin lijkt een aansnijding van het gebied niet 
opportuun. Het Decreet Integraal Waterbeleid is heel duidelijk: 
elke vergunning moet een ‘watertoets’ doorstaan. Het lijkt erg 
onwaarschijnlijk dat in dit watergevoelige gebied een gunstige 
watertoets bereikt kan worden.

Waterbuffers

“Ik wil de inwoners van de wijk een hart onder de riem steken. 
Ook andere locaties in Meise waar er recent overstromingen 
waren, verdienen onze aandacht. We zullen bekijken waar we 
de nodige waterbuffers kunnen aanleggen. We moeten ons als 
bestuur voorbereiden op de toekomst en nu initiatieven durven 
te nemen. Bepaalde beslissingen uit het verleden om te onder-
zoeken om sociale woningen te bouwen, moeten herbekeken 
worden.”

Nieuwe inzichten

“We moeten lessen trekken uit het verleden en tot nieuwe 
inzichten komen. Onze lijn is duidelijk: er komen geen extra 
(sociale) woningen in Tussenveld. Het tegengestelde doen, ge-
tuigt van slecht bestuur. Elk project voor sociale woningbouw 
is natuurlijk belangrijk. Maar sociale huurders hebben er niks 
aan als ze constant hun woonkamer moeten leegscheppen met 
emmertjes. Dat is mensen willens nillens in miserie storten en 
dat is behoorlijk asociaal”, aldus Gerda Van den Brande.

Bestuursleden Pieter Van Loo en Nadine De Sadeleer, burgemeester 
Gerda Van den Brande, minister Zuhal Demir en bestuurslid Herwig Van 
Nerum.
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