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Beste inwoners,
De vakantie is achter de rug.
Hopelijk heeft u genoten van een
verdiende rustperiode en zijn uw
batterijen weer opgeladen.
Onze studenten kijken uit naar
een nieuw schooljaar. Vlaanderen
heeft permanent nood aan goed
opgeleide studenten die (na)denken, die durven en die doen.
Nu de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 naderen, zien we
dat de verkiezingskoorts bij andere partijen begint te stijgen. De
N-VA zet zich ook nu nog volop in
om haar oorspronkelijke doelstellingen te halen. We houden ons
aan het bestuursakkoord, maar
zullen alles nauwgezet opvolgen
en tegenstemmen waar nodig.
Wij luisteren graag naar u.
Daarom willen we in 2018
pop-upcafés organiseren waar u
met uw vragen en bekommernissen terechtkan.

N-VA gaat voor propere gemeente
De zwerfvuilactie was weer een groot succes. Spijtig genoeg, want met
propere straten was die actie niet nodig. Onze gemeente hecht veel
belang aan een propere buurt. De gemeente heeft daarom al heel wat
maatregelen genomen:
 Gras afrijden, bloembakken en -perken onderhouden, goten en straten
vegen.
 Het proper houden van onder andere het speelterrein Oppem, de grote
Vijver Meise en het Koesterburenpad
in Eversem worden uitbesteed aan
Natuur- en Landschapszorg en de
Krinkel.
 Een straatveegmachine haalt een
groot deel van het zwerfvuil in onze
gemeente weg. Ongeveer 240 vuilbakken staan verspreid in onze gemeente,
tien asbaktegels zijn al voorzien in het
centrum van Meise en Wolvertem en
er komen er nog tien bij.
Ook zijn er vrijwilligers die één tot twee
keer per jaar bepaalde straten en zones
onderhouden. N-VA Meise-Wolvertem
bedankt hen daarvoor.

N-VA Meise-Wolvertem wenst u
een prettige start na de vakantie
en verwelkomt u graag op haar
eetfestijn van 23 september in
Meise Centrum.
Walther DeCleyn
Voorzitter N-VA
Meise-Wolvertem

Sluikstorten aanpakken

Spijtig genoeg gooien mensen nog te veel
en te vaak afval op straat, meestal vanuit
de wagen, maar ook tijdens feestjes, aan
de frituur en het busstation. Sluikstorten
klein of groot: als de identiteit van de
vervuiler wordt vastgesteld, volgt een zeer
zware boete.
N-VA Meise-Wolvertem doet een warme oproep: beschouw uw gemeente als
uw thuis. Houd uw afval bij tot thuis en
gebruik een biologisch afbreekbaar zakje
om hondenpoep op te ruimen. Vergeet
ook niet uw stoep te allen tijde bewandelbaar te houden en wekelijks te
ontdoen van onkruid.
Zo leven we met z’n allen in een nette
gemeente.

Omcirkel volgende datum in uw agenda
Wij verwelkomen u graag op ons
jaarlijks eetfestijn.
23 september
vanaf 12 uur
W. Vandenberghecentrum, Nieuwelaan in Meise
(ingang via parking zwembad)
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Ons klimaat
Met de ondertekening van twee klimaatengagementen in 2013
en 2014 engageerde onze gemeente zich voor een actief en ambitieus klimaatbeleid. Het is het doel om de CO2-uitstoot tegen
2020 met 20 procent terug te dringen. Uit een studie bleek dat
het energiebesparingspotentieel voor de eigen gebouwen met
een doordacht investeringsbeleid 30 procent bedraagt.

Nieuwe borden aan onze
gemeentegrens
Onze gemeente heeft nieuwe welkomstborden. Die
hangen tussen de infoborden van onze Vlaamse
gemeente en heten iedere voorbijganger welkom.
Onze drie N-VA-schepenen hebben lang geijverd
om het woord Vlaams op de borden te krijgen. Met
de vijftien borden benadrukken we voorzichtig dat
Meise een Vlaamse gemeente is. En zolang de N-VA
het beleid mee mag bepalen in onze groene en aangename gemeente, zal dat ook zo blijven.

N-VA pleit voor
hondenweides en
hondentoiletten
Op de stoep en in openbare perken vinden we
regelmatig hondenpoep. Daar moeten we iets aan
doen. Hardleerse hondeneigenaars moeten beseffen
dat de stoep schoon moet blijven. Om het probleem
aan te pakken, wil de N-VA bovendien investeren
in hondenweides en hondentoiletten. Helaas vinden
enkele coalitiepartners het onderwerp belachelijk. Ze
lopen zelfs weg uit de vergadering. Nochtans hebben
enkele buurgemeenten wel al veel moeite gedaan, en
met succes. De N-VA blijft zich inzetten om de stoep
vrij te houden van hondenpoep.

In Meise wordt een twaalftal gebouwen onder de loep genomen. Door onze gebouwen te BENOveren (met thermische
isolatie, betere beglazing en de aanpak van stookplaatsen)
maken we ze niet alleen energiezuiniger en milieuvriendelijker,
maar ook duurzaam. De investeringskost voor de gemeente bedraagt 870 000 euro en de jaarlijkse besparing wordt geraamd
op 131 000 euro. De terugverdientijd is dus ongeveer zeven
jaar. Het plan is dat de investeringen in het najaar van 2017 van
start gaan. Schepen Paul Van Doorslaer volgt dit dossier op.

Tweewielers beschermen
In het verkeer zien we meer en meer motorrijders en e-bikers. Zij
zorgen samen met gewone fietsers voor een ontlasting van het autoverkeer. We moeten er echter rekening mee houden dat motorrijders en
fietsers kwetsbare weggebruikers zijn. N-VA Meise-Wolvertem steunt
dan ook elk voorstel om tweewielers te beschermen.

Sneltram door Meise-Wolvertem

N-VA vraagt
herziening
plannen
N-VA Meise-Wolvertem is niet tegen de snelle openbare verbinding
tussen Willebroek en Brussel via Meise. Wel stellen we ons net als
enkele coalitiepartners vragen bij het tracé dat Brabantnet en de
overheid voorstellen. Daarin wordt volgens ons te weinig rekening
gehouden met de lokale realiteit.
Het plan in de huidige vorm is een goedkope oplossing en is gericht
op de korte termijn. Bovendien zijn er haltes voorzien in Wolvertem
én Meise, volledig in tegenstrijd met het begrip sneltram. Ook zou
er een Vlaamse fietssnelweg komen aan de oostkant van de A12.
Dat is goed nieuws, maar wanneer het fietspad naast de tramlijn
komt, zorgt dat voor gevaarlijke situaties. N-VA Meise-Wolvertem
vraagt dan ook dat Brabantnet en de Vlaamse overheid het dossier
herzien in overleg met de lokale overheden.

N-VA Meise-Wolvertem stelt alternatief voor

Wij zijn voorstander van een alternatief waarbij op de A12 zelf twee
rijstroken opgeofferd worden voor de snelle tramverbinding. Zo
moedigen we de mensen aan om gebruik te maken van het openbaar
vervoer. Wanneer de twee gevaarlijke kruispunten ter hoogte van
Londerzeel aangepakt zijn en met een doordachte aansluiting met
de Ring, kan een A12 met twee rijvakken perfect functioneren.
De sneltram zal het straatbeeld volledig wijzigen. De inwoners
moeten volgens ons dan ook inspraak krijgen in dit project. N-VA
Meise-Wolvertem blijft dit dossier voor u opvolgen.

meise@n-va.be
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Meise bouwt schuldenberg met 3 miljoen af
In 2016 heeft Meise 3 miljoen euro schulden afgelost. In dezelfde
periode heeft de gemeente niets geleend. “De schuldenberg uit het
verleden daalt dus met 3 miljoen euro”, zegt onze schepen Jonathan
De Valck. Nu staat de teller op 29,3 miljoen euro, begin 2014 was dat
nog 34,1 miljoen euro. De N-VA streeft ernaar om de oude schulden
de komende jaren verder af te bouwen.
Het is een van de grote uitdagingen
voor het gemeentebestuur. Meise kampte met een zware financiële erfenis uit
het verleden. Er is zeker nog veel werk
aan de winkel. De N-VA werkt aan de
verdere afbouw van de schulden in
Meise. “De financiële put van vandaag

wordt opgevuld met de belastingen van
morgen”, legt Jonathan uit. “Door de
dalende trend bespaart de gemeente
fors op haar rente-uitgaven. Bovendien
bespaart de gemeente dankzij het actief
schuldbeheer van de dienst Financiën”,
besluit hij.

N-VA wil onderzoek naar de werking van het intern bestuur
N-VA Meise-Wolvertem heeft de indruk dat een klein aantal ambtenaren, personeelsleden, leidinggevenden en mandatarissen
in ons gemeentebestuur beslissingen van de gemeenteraad of het schepencollege niet uitvoeren. Interne audits bevestigen dat,
maar acties ontbreken nog. Prikklokken zijn niet afgesteld zoals het hoort. Het gaat hier wel om uitzonderingen die de
werking onder spanning brengen voor diegenen die wel goed werk verrichten in de adminstratie of bij de werkkrachten. Ze
doen samen met het OCMW flink hun best om de werking zo doeltreffend mogelijk te houden. Wordt vervolgd.

Renovatie Home
Jan Van Gysel
Na veel
jaren is het
eindelijk
zover: het
Home Jan
van Gysel in
de Krogstraat wordt
grondig
gerenoveerd.
Het plan in
de jaren ‘60 voorzag in grotere studio’s en zo zal het gebouw nu
worden aangepast, inclusief isolatienorm anno 2020 en meer
comfort. De akoestiek wordt beter en het gebouw zal beter voorzien zijn tegen hete zomers.

Primeur dagopvang
Landelijke Thuiszorg opent vanaf oktober een kleinschalige
Collectieve Autonome Dagopvang (CADO) in onze gemeente, nabij het OCMW. Die biedt zorgbehoevende personen
dagopvang in een kleinschalige, huiselijke setting. Zij kunnen
er onder meer koken, een gezellige babbel hebben, de krant lezen, kaarten, knutselen en boodschappen doen. De verzorgenden helpen ook bij een ontspannende douche, haarverzorging,
een hand- en voetbadje. Via het groepsgebeuren doorbreekt
CADO het sociale isolement en biedt zorg op maat. Tevens
biedt het een ondersteuning van de mantelzorg en kan de
thuiszorg ook langer worden volgehouden.
Als OCMW-afgevaardigden vinden wij dit een prachtig initiatief, omdat mensen zolang mogelijk thuis in hun vertrouwde
omgeving kunnen blijven wonen, en dat is voor vele mensen
het mooiste geschenk. De dagopvang is geopend van 8.30 tot
16.30 uur, behalve in het weekend en op feestdagen.

Herstelling gevelpanelen gemeentehuis (NAC)

Kosten
voor inwoners blijven beperkt
De losgekomen gevelpanelen van het NAC gemeentehuis waren dringend aan vervanging toe. Een gemeenteraadslid schetste op

Ring-TV echter een fout beeld van de kosten van die renovatie. Er werd verteld dat die zouden oplopen tot 90 000 euro, maar die
informatie klopt niet. Omdat er een reserve is van ongeveer 70 000 euro, zal de vernieuwing de inwoners bijna niets kosten.
De N-VA had niets te maken met de bouw van het Nieuw Administratief Centrum en betreurt het dat het gemeenteraadslid het
huidige bestuur in diskrediet bracht.

www.n-va.be/meise

De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop
“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”

Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

Sociaal, niet socialistisch

Ieder
kind
€ 160
GELIJK per maand

Recordaantal
sociale
woningen

Efficiënte
overheid
= minder belastingen

De Vlaamse economie groeit
RECORD
EXPORT

302,4

miljard
in 2016

Aantal
vacatures

+26,4 %

Koopkracht

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen

Verkeersdoden

-15 %

100 miljoen

Totaalverbod

per jaar voor
fietspaden

op onverdoofd slachten

www.n-va.be/deveranderingwerkt
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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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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