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MEISE-WOLVERTEM
Nationale succes N-VA
straalt ook af op onze
afdeling
Op 25 mei werd
Inez De Coninck
uit Opwijk verkozen in het federale
parlement. Vanaf
1 september wordt
Jonathan De Valck
- het jongste gemeenteraadslid in
de geschiedenis
van Meise - haar
persoonlijke medewerker in de
Kamer.

V.U.: Jaak Wouters - Landbeekstraat 32 - 1860 Meise - meise@n-va.be

Samen zullen zij onder andere het
dossier van de vliegroutes boven de
Noordrand van nabij opvolgen. Wij
wensen hen beide alle succes toe.

Noteer alvast in je agenda:
Graag nodigt het bestuur van
N-VA Meise-Wolvertem u allen uit
op ons jaarlijks eetfestijn.
Dat vindt plaats op zaterdag 20
september 2014 vanaf 12u, in de
parochiezaal van Westrode,
J. Hammeneckerstraat 59

BESTE MEISENAARS,
De vakantie is ten einde, studenten zitten weldra terug in een of andere aula,
volwassenen zijn gaan werken, nog enkelen kunnen genieten van een paar
vrije dagen.
Ik had graag enkel positief nieuws willen meedelen, maar helaas, de realiteit is
anders. Er staan ons nog vijf zware jaren te wachten. Door onnodige uitgaven
in het verleden heeft Meise een schuld van 31,1 miljoen euro opgebouwd, wat
neerkomt op 1 689 euro per Meisenaar. Tegen 2019 moet dit nul zijn.

GEEN CADEAUTJES, GEEN BELASTINGVERHOGING
We kunnen niet veel cadeautjes uitdelen aan de burgers. De
N-VA beloofde voor de verkiezingen om geen belastingen te verhogen en wij
zullen die belofte houden. Voor ons is een woord een woord.
Dat kunnen we doen dankzij het puike werk van Willy Kerremans, onze schepen van Financiën. Hij heeft een realistisch plan opgesteld. Een plan dat weliswaar niet voorziet in een grote spaarpot, maar dat wel blijft voorzien in de
noden van al wie het nodig heeft.

N-VA BESTUURT VLAANDEREN
Het positieve nieuws is het feit dat wij een nieuwe Vlaamse Regering hebben,
geleid door een Vlaams-nationalist. De regering Bourgeois I heeft in het Vlaams
Parlement met een overgrote meerderheid het vertrouwen gekregen om de volgende vijf jaar Vlaanderen te besturen.
Iedere Vlaming weet dat men niet meer kan uitgeven dan wat er binnen komt.
In het rood gaan is uitstel van executie. En ja, ook in
Vlaanderen zal er bespaard worden.

HERFSTRESTAURANT
Ik hoop u ondertussen te mogen verwelkomen om ons
eetfestijn op 20 september. En noteer ook al in uw
agenda dat we op 24 oktober interessant volk over de
vloer krijgen.
Tot dan,

Op het menu
• Pompoensoep of paté
• Stoofvlees of vol-au-vent
(vegetarische schotel mogelijk)
• Ijs en huisbereide taarten

www.n-va.be/meise

JAAK WOUTERS
Afdelingsvoorzitter

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Meise ontvangt Special Olympics 2014
Ons land warmt zich op voor de
Special Olympics, die plaatsvinden
van 13 tot 24 september in Antwerpen. Op deze ‘Spelen van het Hart’
laten de Europese atleten met een
verstandelijke beperking het beste
van zichzelf zien. Meise is een van
de gaststeden voor de atleten.
Enkele dagen voor dat de spelen van
start gaan, komen deze Europese
atleten aan in België en worden ze
opgevangen door verschillende
gemeenten. Meise, Londerzeel en
Kapelle-op-den-Bos zijn de drie gastgemeentes voor de delegatie van
Kroatië.
Op 9 september worden de 21 atleten

verwacht op onze nationale luchthaven, waarna ze logeren in hotel
Hof ten Berg. Iedere gemeente vangt
deze mensen 1 dag op om dan leuke
activiteiten te doen.
Meise begint en gaat van start op
woensdag 10 september 2014.
Onze gemeente stelt de volgende
activiteiten voor:
• Een spelletje bowling in de Sportpoint om samen veel plezier te beleven.
• Een middagmaal in De Spil van het
OCMW Meise en kennismaking
met zijn bewoners.
• Een fotoshoot bij het Atomium als
aandenken aan België en deze
leuke dag in Meise.

Wateroverlast in Meise en Oppem
Tijdens het tweede weekend van
juli kregen delen van onze gemeente te kampen met wateroverlast als gevolg van een hevig
onweer. De N-VA streeft naar een
duurzame oplossing.

PAUL VAN DOORSLAER
Schepen van Openbare
Werken, Leefmilieu,
Duurzaamhied en Regies

Vooral Meisecentrum en
Oppem werden
niet gespaard.
Het gevolg
was dat verscheidene straten blank
stonden, kel-

ders en een aantal huizen onderliepen. De afvoerproblematiek van het
water in Meise is een oud zeer en dateert van midden jaren negentig.

Gemeente neemt maatregelen
Om dit aan te pakken werd er voor
dit jaar door het gemeentebestuur
een budget voorzien. De ontwerpstudie voor de aanleg van een ondergronds opvangbekken in de
omgeving van Blauwenberg is opgestart. In de wijk Kaarlijk en Kapelberg
worden, in samenspraak met de eigenaars van de gronden, de reeds bestaande bufferbekkens
geoptimaliseerd. In dit dossier zal

• Een wandeling in onze beroemde
Plantentuin, met een muziekspel
o.l.v. Drums Alive: op gymballen
slaan met drumstokken.
• Afsluiten met een feestje samen met
de bewoners van Levedaele.
Dit voorstel is nog niet definitief, verdere info volgt.
Eén ding is
zeker: het wordt
een mooie, leuke
dag met een
warm hart voor
deze mensen!

KARIN DE PETTER
OCMW-raadslid

ook de provincie participeren.
Wat betreft de wijk Oppem zal er aan
het einde van de Gudrunlaan een
waterkering voorzien worden langs
waar het water natuurlijk zal afstromen naar de gracht. Ook in de Strooistraat moet er een gedeelte van de
riolering (verhoging debiet) heraangelegd worden.

Streven naar duurzame oplossing
De N-VA is wel degelijk met deze
zaak bezig en streeft naar een duurzame oplossing. Dat alle watersnood
met deze maatregelen meteen opgelost zal zijn, kunnen we uiteraard niet
garanderen. De natuur is een moeilijke tegenstander.

Geslaagde 11 juliviering in een nieuw kleedje
In de maand juli stak de gemeente Meise de
Vlaamse feestdag in een nieuw, feestelijk
kleedje.
Naast de vele buurtfeesten en het jaarlijkse Beiaardconcert in het kader van 11 juli, organiseerde men dit jaar ook een gezellig feest in het
gemeentehuis.
De aanwezigen konden proeven van een lekkere portie friet met stoofvlees op Vlaamse

meise@n-va.be

wijze. Dit alles vergezeld van een lekker glas
streekbier en een toffe babbel. Ook kregen de
bezoekers een portie cultuur en vertier. De
groep De Meisekes bezorgden de aanwezigen
een onvergetelijke avond.
Een toespraak van de schepen voor het
Vlaamse Karakter van onze gemeente, Willy
Kerremans, mocht uiteraard niet ontbreken.
Wordt volgend jaar vervolgd!

Intercommunales, een boeiende wereld
Ik ben Ann Van den Broeck, dochter
van Herman en Maria, kleindochter
van Jef Van den Broeck en Ida De Meuter. De oudere Meisenaars zullen zich
de boerderij in Roi wel herinneren. Ondertussen woon ik met mijn echtgenoot
Yves Malfroid al 27 jaar in Meise.
Toen Gerda Vandenbrande ontslag
nam uit de gemeenteraad om zich in te
zetten in de OCMW-raad, kwam ik als
eerstvolgende kandidaat op de N-VAlijst in de gemeenteraad terecht.

Ik blijf me inzetten om
ook de zwaksten uit onze
samenleving niet uit het
oog te verliezen.
Ann Van Den Broeck
Gemeenteraadslid

Ik vertegenwoordig onze gemeenten
ook in verscheidene intercommunales.
Dat zijn samenwerkingsverbanden tussen verscheidene gemeente, voor verschillende doeleinden. Dat bezorgde
me meteen veel studiewerk en drukke
weken: Welke intercommunale doet
wat, wie is waarvoor bevoegd, wanneer
moet wat gebeuren, …

Besparen is werkwoord
De meeste instellingen doen het goed,
maar ook hier is ‘besparen’ een werkwoord. De komende jaren moeten we
op alle vlakken enorme inspanningen
doen. Het einde van de crisis is zeker
nog niet in zicht.

We moeten ervoor zorgen dat ook de
komende generaties op een leuke en
aangename manier in onze rustige en
Vlaamse gemeente kunnen wonen.
We mogen de zwaksten niet uit het oog
verliezen en ondersteunen waar we
kunnen. Daar blijf ik mij de komende
jaren voor inzetten. Met de huidige
krappe budgetten is het natuurlijk een
uitdaging om zaken te verwezenlijken.

Budgetten beheren
Toch willen we meer doen dan putten
vullen. Veel hangt echter af van subsidies die we krijgen om een project tot
een goed einde te brengen. Grote projecten opzetten is zeker nu niet aan de
orde! We willen vooral de reeds bestaande projecten tot een goede einde
brengen, zonder budget-overschrijdingen. Want, niet onbelangrijk: voor
elke subsidie die verkregen wordt
moet de gemeente zelf ook haar aandeel bijdragen. Het beheren van de
budgetten als een goede huisvader is
op dit moment al een gewichtige opdracht!

N-VA Meise-Wolvertem ontvangt Jean-Pierre Rondas
Vrijdag 24 oktober - 20 uur
Dienstencentrum De Spil
Godshuisstraat 33 - 1861 Meise-Wolvertem
Jean Pierre Rondas is al jaren actief als opiniemaker, eerst via zijn eigen
radioprogramma ‘Rondas' op Klara, later via het schrijvende en nog
steeds gesproken woord. Rondas analyseert vlijmscherp, onderscheidt
tendensen en reacties, toetst die aan heden en verleden en concludeert
bikkelhard. Hij doet dit in een stijlvolle taal die het midden houdt tussen geschreven en gesproken woord, vaak met een vleugje ironie.
Rondas is daarbij ook nog lid van de Gravensteengroep, editor van het
Gravensteenboek ‘Land op de tweesprong’, en auteur van het boek ‘De
Hulpelozen van de macht'. Hij is tevens voorzitter van de vzw die
‘Doorbraak’ uitgeeft.
Na zijn uiteenzetting beantwoordt hij graag uw vragen.
Iedereen is welkom. De inkom is gratis.

www.n-va.be/meise

Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.
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