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MEISE
Opnieuw een TOPafﬁche
Na Theo Franken dit voorjaar en
Jean-Pierre Rondas een paar maanden geleden, slaagt N-VA MeiseWolvertem er opnieuw in een
absolute topper naar onze gemeente te halen.
Op 29 maart 2015 komt niemand
minder dan Vlaams viceministerpresident Liesbeth Homans ons
jaarlijks aperitiefgesprek opluisteren.

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

Liesbeth Homans
is minister in de
Vlaamse Regering en
bevoegd voor Binnenlands Bestuur,
Wonen, Steden, Inburgering, Gelijke Kansen, Armoedebestrijding en Sociale Economie.
Noteer alvast deze niet te missen
afspraak in uw agenda: 29 maart
2015 om 11:00 uur in de Foyer van
De Muze, Brusselsesteenweg te
Meise.

Jaarlijks eetfestijn
was ook dit jaar
een groot succes
Ondanks de nieuwe
locatie vonden jullie dit
jaar opnieuw in grote
getalen de weg naar ons
eetfestijn. We danken
jullie allen voor deze
blijk van steun en
waardering!
Fons De Valck uit Opwijk was dit
jaar de winnaar van de prijsvraag en
kreeg een biermand overhandigd.

www.n-va.be/meise

BESTE MEISENAARS,
2014 is bijna voorbij… het was een goed jaar.
N-VA heeft zich geprofileerd als een politieke familie die beslissingen durft
nemen. De kracht van verandering begint te werken. N-VA heeft zijn verantwoordelijkheid genomen, op federaal en gewestelijk niveau, maar niet in het minst
ook op ons gemeentelijk vlak. Plaatselijk doen onze verkozenen meer dan hun
best om van Meise een mooie groene Vlaamse gemeente te maken, te houden,
waar het goed is om te wonen.

2015 dient zich aan… het wordt een moeilijk jaar.
Dat elk een steentje zal moeten bijdragen, beseft iedereen. Een aantal minder
leuke maatregelen kondigen zich aan en beslissingen in netelige dossiers liggen
klaar. Wij willen jullie geen rad voor de ogen draaien … maar er staan ons nog
moeilijke maanden te wachten. Op enkele van die dossiers heeft de gemeente
echter geen vat: ik denk aan het sneltramtracee, aan de mindere inkomsten die
de gemeente zal innen via de persoonsbelasting, … Wel beloven wij u dat wij er
alles zullen aan doen om deze en andere ijkele punten aan te kaarten op het gepast bestuursniveau om een meer dan degelijke oplossing te bekomen.

Maar gelukkig is lang niet alles is kommer en kwel.
Het nieuw mobiliteitsplan van de gemeente, uitgewerkt door schepen Willy Kerremans, zal een verademing zijn voor de leefbaarheid van Wolvertem centrum.
Door de inzet van schepen Paul Van Doorslaer worden wegen, voet- en fietspaden
op een milieuvriendelijke onderhouden. Het OCMW, onder leiding van Herwig
Cornelis, wordt krachtig en degelijk bestuurd, met aandacht voor de sociale
noden , maar op een financieel verantwoordelijke wijze. De sanering van de precaire gemeentelijke financiën is ingezet onder het beleid van schepen Willy Kerremans.
Laat ons samen verder werken. Zonder persoonlijke aanvallen, zonder slagen
onder de gordel. Dan zal 2015 nog een goed jaar worden
… daar ben ik zeker van.

Een goede gezondheid voor allen.
Dat is wat ik namens het voltallig N-VA bestuur aan ieder
inwoner van onze Vlaamse gemeente wens.
Het ga jullie allen goed.
JAAK WOUTERS
Voorzitter
N-VA Meise

DENKEN.DURVEN.DOEN.

MEISE onthaalde Kroatische atleten Special Olympics 2014
Hartverwarmend

Drums Alive

Onze gemeente Meise ontving de Kroatische spelers op
woensdag 10 september. Het ging om een groep van 15
atleten en 6 begeleiders.

In de namiddag trokken we met hen naar het Atomium en
een begeleide wandeling in de Plantentuin van Meise.
Drums Alive zorgde voor de volgende animatie: door middel van drumstokken kon je op grote ballen slaan op de
maat van de muziek en dit bracht heel veel plezier in de
groep.

Alle schoolkinderen van Meise hadden hun best gedaan om
tekeningen, knutselwerkjes en versieringen aan te brengen
in het gemeenthuis, heel ontroerend. De voormiddag werd
afgesloten met een bowlingspel of fitness in de Sportpoint
van Wolvertem. Rond de middag werden ze verwacht in
DE SPIL in Wolvertem waar het OCMW hen een lekker
middagmaal heeft aangeboden.

Nadien was het tijd voor een lekker broodje gezond in het
Cultuurhuis en een dessertenbuffet aangeboden door Willy
en Doris. En om de avond af te sluiten reden we naar
LEVEDAELE waar we samen met de bewoners gedanst
hebben.
De verbroedering was gebeurd, Meise was erin geslaagd
om hen warm te onthalen. De atleten waren klaar voor de Spelen van
het Hart die van start gingen in Antwerpen op 13 september. We hebben ze in stijl ontvangen.
Ik doe mijn hoed af voor deze mensen die desondanks hun verstandelijke beperking ongelofelijke sporters zijn.
KARIN DE PETTER,
OCMW raadslid

ZWARE OPDOFFER:

5 miljoen euro minder belastingopbrengsten dan geraamd
Dat de opbrengsten uit de aanvullende
personenbelasting zou tegenvallen,
bleek al in juni, toen de regering Di
Rupo I (in lopende zaken) haar initiële
ramingen bijstelde, en wel naar onderen toe met gemiddeld 3 %. Onze schepen van Financiën, Willy Kerremans,
had gelukkig de nodige maatregelen
genomen om de rekening voor 2014
toch met een (klein) positief saldo te
laten afsluiten.

7 miljoen euro
De mokerslag kwam echter enkele
weken geleden: Een tweede raming
van de overheidsdienst Financiën
voorziet een daling van de belastingsinkomsten met 11 %. Nochtans is er
geen sterke daling van het aantal inwoners of een daling van de inkomens
die een dergelijke vermindering kan
verklaren. Voor Meise slaat dit – bij ongewijzigd beleid – een gat van ongeveer 5,5 miljoen euro over de periode
2015 – 2019. Dit is geen vrijblijvende

meise@n-va.be

raming. De gemeente is verplicht haar
begroting te baseren op die cijfers. Dit
dwingt het gemeentebestuur dus tot
moeilijke keuzes.

miljoen euro moet besparen, is dat niet
meer mogelijk zonder te raken aan de
dienstverlening. De meest pijnloze besparingen zijn reeds uitgevoerd.

Meise is daarmee zeker niet de enige
getroffen gemeente. De vereniging
voor Vlaamse steden en gemeenten
(VVSG) kaartte het probleem ook
reeds aan. Daarenboven verhogen de
uitgaven voor de brandweer. Het
Brusselse arbeidshof stelt immers dat
vrijwillige brandweermannen dezelfde vergoeding moeten krijgen als
beroepsbrandweermannen. Dit kost
de gemeente 1,5 miljoen euro extra tijdens de periode 2015-2019.

Ondanks deze moeilijke situatie laten
we de moed niet zakken en stropen we
de mouwen op. We zoeken samen met
onze coalitiepartner naar maatregelen
die de rekening doen kloppen, maar
tegelijk ook billijk zijn voor onze inwoners en perspectief biedt op langere
termijn. Het gezond maken van onze
gemeentelijke
financiën is nu
eenmaal een
voorwaarde
om de toekomst te vrijwaren en opnieuw te kunnen investeren
in onze mooie
WILLY KERREMANS
gemeente.
Schepen

Rekening moet kloppen
De gemeente Meise heeft reeds verschillende besparingsronden achter de
rug. Deze bestuurscoalitie met de NVA koos ervoor te besparen zonder
aan de dienstverlening voor de burger
te raken. Indien Meise bijkomend 7

van Financiën

De Sneltram: een stand van zaken
Medio november viel in de bus bij elke Meisenaar een
brochure van De Lijn, met de naam Brabantnet Magazine
(Editie Meise). Met deze uitgave geeft De Lijn het startschot van een campagne die tot doel heeft alle aspecten
van het project aan de bevolking van de betrokken gemeenten te verduidelijken.
Brabantnet is een overkoepelend project, waarbij 1 onderdeel van wezenlijk belang is voor ons Meisenaars, namelijk
de Sneltramlijn Willebroek-Brussel.

N-VA-alternatief
U herinnert zich wellicht dat precies 1 jaar geleden N-VA
Meise bij De Lijn rechtstreeks heeft aangedrongen het ‘Oosttracé’ aan een grondig onderzoek te onderwerpen, omdat
we van mening waren – en nog steeds zijn – dat het voorkeurtracé van De Lijn aan de westkant van de A12 een te
grote impact zou betekenen op de leefbaarheid van onze
woonkernen.
Het moet gezegd worden, De Lijn heeft deze studie uitgevoerd. Spijtig genoeg niet met het verhoopt resultaat. De
studie toont aan dat bij een tracé aan de oostkant van de
A12 ter hoogte van Wolvertem/Meise tot aan klaverblad
met ring, een gigantische viaduct noodzakelijk is om het
complex A12 met de aansluiting op de Ring te overbruggen
tot de Heyzel. Het voorgesteld alternatief om een tunnel te
bouwen ter hoogte van de Plantentuin stuitte dan weer op
technische moeilijkheden. Bovendien bracht dit alternatief
tracé een meerkost van minstens 20 miljoen euro tegenover
het tracé aan de westkant en zou het een kleiner aantal reizigers aantrekken. Dit heeft een te grote impact op de economische rentabiliteit van het project.

Negatieve effecten beperken
N-VA Meise gelooft dat dit project een deel van de oplossing kan bieden voor de mobiliteitsproblemen van de Rand.
Toch wensen we maximaal de mogelijke negatieve effecten
voor onze dorpsgemeenschappen te vermijden. Samen met
onze coalitiepartner is er binnen het gemeentebestuur is een
werkgroep opgericht, die het dossier op de voet zal volgen.

Permanente Zone 30
in Imde

Het is de bedoeling in gesprek te treden met De Lijn om
onze eisen inzake leefbaarheid, veiligheid, infrastructuur
(o.a. parking), bereikbaarheid van de haltes, verkeersdoorstroming, …enz ten volle te verdedigen.
Uiteraard willen we rond deze aspecten de mening van
onze burgers kennen. We zullen dan ook initiatieven nemen
om jullie te informeren, maar minstens even belangrijk, jullie mening te vragen rond deze effecten op onze gemeente.
Op datum van het verschijnen van dit blad, heeft u reeds
de kans gehad deel te nemen aan een infomoment georganisserd door De Lijn op 4 december in Westrode. Dit zal alvast heel wat vragen hebben doen rijzen. We nodigen u dan
ook graag uit contact op te nemen met een van onze mandatarissen om jullie vragen en voorstellen door te geven.
De N-VA zal blijven ijveren voor de leefbaarheid van onze
gemeente en uw mening is hierbij belangrijk.

De Aquafinwerken in Imde centrum
zijn grotendeels uitgevoerd en de
vernieuwing van het wegdek is voltooid. Om de verkeersleefbaarheid
in Imde centrum aan te passen aan de
vernieuwde situatie, is er een aanvullend verkeersreglement opgemaakt.

Eenrichtingsverkeer
De 30 km/u, die tijdelijk tijdens de
werken reeds van kracht is, wordt omgevormd in een zone 30, die verlengd
wordt in de Barbierstraat tot aan het
kruispunt met de Kouterbaan. Een
zone 30 houdt niet enkel een beper-
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king in van snelheid, maar bakent een
gebied af waar de woonfunctie primeert op de verkeersfunctie.

Parkeercapaciteit
Om de doorgang te vrijwaren is parkeren om het even waar niet mogelijk. In
het midden van de weg zal een witte
onderbroken lijn dit aangeven. In de
mate van het mogelijke worden zo
veel mogelijk extra parkeervakken
gecreëerd, bijkomend aan de 17 parkeervakken voorzien in het oorspronkelijke ontwerp.

Eindelijk de regering waarvoor u koos
Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
de federale regeringsdeelname haast unaniem goedkeurden. “Eindelijk
is er ook federaal een coalitie gevormd die uiting geeft aan wat de
Vlaamse kiezer wil.”

Met vijf voor verandering
De N-V
VA levert drie ministers – onder wie één vicepremier – en twee
staaatssecretarissen aan de nieu
uwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaaat bovendien om belangrijjke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zakeen,
Financiën, Deffeensie, Asiel en Migraatie en Armoedebestrijding.

‘eerste burger’

V..l.n.rr..: Johan Van Overtveldt (minister van Fiinanciën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijjding, Gelijjke Kansen, Personen met een
beperking, Bestrijjding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steveen
Vandeput (minister van Deffens
e ie en Ambtenarenzaken), Jan Jambon
(vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veeiligh
g eid, Grote Steden en
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Ver
e eenvoudiging).

de nieuwe Kamervoorzittter.
‘eeerste burger van het land’
Kamervoorzittter kijk
j t
ke tooe op het goede verlooop
ementaire debat.
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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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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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