
Diana Tierens en Roel Baudewyns sluiten zich aan bij de N-VA
De onafh ankelijke gemeenteraadsleden Diana Tierens en Roel Baudewyns (beiden ex-PRO) sluiten zich aan bij de N-VA. “De 
professionele fractiewerking, de respectvolle manier van politiek voeren en de inhoudelijke standpunten spreken me aan. Ik 
voelde me hier direct thuis”, motiveert Diana haar keuze. Roel van zijn kant geeft  aan dat de overstap vertrouwd aanvoelt gelet op 
zijn affi  niteit voor de Vlaamse identiteit. Ook de nood om meer te kunnen verwezenlijken voor de gemeente speelt een rol. “Bij de 
N-VA zijn we verheugd dat twee sterke raadsleden zich bij ons aansluiten”, reageert afdelingsvoorzitter Ann Van den Broeck.

Diana Tierens en Roel Baudewyns werden in 2018 verkozen 
via de nieuwe lijst van PRO. Maar al snel bleek het niet goed te 
boteren binnen die partij. “Er was te weinig wisselwerking vanuit 
onze toenmalige schepen, informatie stroomde niet door en er 
werden zonder overleg belangrijke standpunten ingenomen. Als 
gemotiveerd gemeenteraadslid voelde ik me het vijfde wiel aan 
de wagen”, zegt Diana Tierens. In oktober 2020 besloten zowel 
Diana Tierens als Roel Baudewyns om als onafhankelijk raadslid 
te gaan zetelen. Beiden bleven ze het gemeentebestuur wel loyaal 
steunen.

Geoliede machine
“De N-VA-fractie draait als een geoliede machine. De schepenen 
koppelen er veelvuldig terug met hun raadsleden, men neemt er 
gezamenlijk beslissingen en men gaat respectvol met elkaar om”, 
zegt Diana. “Zeker ook de inhoudelijke standpunten spreken me 
aan.” Ook Roel, die de partijlijn van de N-VA onderschrijft, acht 
elementen als een professionele werking en ruimte voor debat 
essentieel, en hoopt met deze overstap meer te kunnen betekenen 
voor de burgers van Meise.

Aanwinst voor Meise
Met de N-VA is er dus een klik. De N-VA ziet hen graag komen: 

“We zijn verheugd dat deze zeer geëngageerde gemeenteraads-
leden bewust kiezen voor de N-VA-fractie. Dit is zeker een aan-
winst voor de N-VA en voor de hele gemeente”, aldus voorzitster 
Ann Van den Broeck. “Diana en Roel willen hun verantwoor-
delijkheid voor een goed bestuur ten volle opnemen en gaan 
ervoor.”

In maart koos de N-VA een nieuw afdelings-
bestuur. Ann Van den Broeck doet verder als 
voorzitter en krijgt versterking van ondervoor-
zitter Ilse Spooren. Beide dames kunnen reke-
nen op een gemotiveerde, sterke en toffe ploeg.

Nieuw 
afdelings-

bestuur

De volledige N-VA-fractie: Charlotte Meulemeester, Ann Van den 
Broeck, Jaak Wouters, Roel Baudewyns, Diana Tierens, Gerda Van 
den Brande, Jonathan De Valck en Katrien Uyttersprot.
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Meise verzet zich tegen detentiehuis
Federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wil het 
viersterrenhotel Falko omvormen tot een detentiecentrum. Er zouden een vijft igtal 
gedetineerden gehuisvest worden. Het gemeentebestuur van Meise verzet zich 
tegen het plan en vreest ernstige problemen qua leefb aarheid en mobiliteit. 
Burgemeester Gerda Van den Brande: “De minister wil zijn plannen tegen de 
wil van het gemeentebestuur in doordrukken. Nochtans benadrukte justitie 
steeds dat het om een samenwerking zou gaan.”

Deze locatie dicht bij het dorpscentrum is 
niet geschikt, onder meer op het vlak van 
mobiliteit: er is geen treinverbinding na-
bij, er zijn slechts beperkte busverbindin-
gen en er zijn minder parkeerplaatsen op 
en rond de site dan nodig. Bovendien is 
er amper buitenruimte rond het gebouw: 
je kan de gedetineerden toch onmoge-
lijk voortdurend binnenhouden? “Ook 
de perceptie zit verkeerd: gedetineerden 
opvangen in een viersterrenhotel is totaal 
absurd”, zegt de burgemeester. “We 
begrijpen dat er extra detentieplaatsen 

moeten bijkomen. Maar een detentiehuis 
past beter in een stedelijke omgeving, 
waar er meer werkgelegenheid is voor de 
gedetineerden. Met een detentiehuis op 
deze locatie vrezen we meer hinder voor 
de buurtbewoners en onze nu al overbe-
laste politiediensten.”

Regulier politiewerk heeft prioriteit
Ook de politiezone K-L-M geeft geen 
positief advies, omdat er nog geen 
risicoanalyse werd gemaakt. Bovendien 

onderschat de minister de bijkomende 
werklast die zo’n detentiehuis met zich 
meebrengt voor de lokale politiezone. 
“We moeten vermijden dat het regu-
liere politiewerk in het gedrang komt”, 
benadrukt Gerda Van den Brande. “Wat 
bij stakingen van het detentiepersoneel? 
Moet de lokale politiezone dan insprin-
gen? Met het gemeentebestuur zijn we 
niet overtuigd en verzetten we ons tegen 
het plan van de minister om van dit vier-
sterrenhotel een detentiehuis te maken.” 

Het gemeentebestuur vreest hinder voor 
de buurtbewoners en de nu al overbelaste 
politiediensten.

Meise zet camera’s in
De gemeenteraad gaf een positief advies voor de plaatsing en het gebruik van vaste 
en mobiele bewakingscamera’s in Meise. Het gemeentebestuur wil met deze camera’s 
en met verschillende preventieve maatregelen in samenwerking met de politie de 
veiligheid en leefb aarheid in Meise verhogen. 

De vaste camera’s komen op zogenaamde 
‘hotspots’. Het doel: overlast voorkomen 
én zo nodig bewijzen van misdrijven 
verzamelen. Daarnaast worden er twee 
mobiele bewakingscamera’s ingezet op 
verschillende locaties, afhankelijk van de 
noden. In de eerste fase vindt u ze aan het 
skatepark en aan de Nekker.

Overlastplegers opsporen
Burgemeester Gerda Van den Brande: 
“Cameratoezicht moet bijdragen tot de 
veiligheid en leefbaarheid in de gemeente. 
De camera’s kunnen de politie helpen 
om bepaalde vormen van overlast op te 

sporen, om de pakkans van de daders van 
misdrijven te verhogen en de verstoorders 
van de openbare orde op te sporen, te 
identificeren en te vervolgen.”

Preventieve maatregelen
Meise zet ook in op preventieve 
maatregelen. In 2021 werd de dienst 
handhaving opgericht en er zijn nu twee 
gemeenschapswachten op pad. De 
gemeente werkt ook heel nauw samen 
met de politie. Met de camera’s 
optimaliseren we de gemeentelijke 
preventieve maatregelen in combinatie 
met politietoezicht.

“Cameratoezicht moet bijdragen tot een 
veilige en leefbare gemeente”, zegt 
burgemeester Gerda Van den Brande.

Burenbemiddeling
Hebt u een onenigheid met iemand uit uw buurt? Vindt u dat de gezinsleden of 
de huisdieren van uw buren te veel lawaai maken? Of verstoren overhangende 
takken of aanplantingen van uw buurman uw zicht op de straat? Dan kan u 
vanaf nu een beroep doen op de dienst Burenbemiddeling. Twaalf vrijwilligers 
engageerden zich om als vrijwillige burenbemiddelaars aan de slag te gaan in 
Meise en Kapelle-op-den-Bos. 

 Burenbemiddeling vermijdt dat confl icten escaleren.
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Meise neemt skatepark grondig onder handen
Er komt extra budget om het skatepark aan de Veilinglaan te renoveren. Het skatepark is meer dan 20 jaar oud en de skate- 
toestellen zijn aan vernieuwing toe. “Het nieuwe skatepark wordt ontworpen met inspraak van de skaters. Hun inbreng is zeer 
waardevol voor een zo goed mogelijke inrichting”, zegt schepen van Sport Jonathan De Valck.

Energietoelage voor kwetsbare inwoners
Meise ondersteunt zijn inwoners die moeite hebben met  
het betalen van hun energiefactuur. Concreet kwamen 
inwoners met een bescheiden inkomen in aanmerking voor 
een eenmalige toelage. 

De energieprijzen rijzen de pan uit. Veel kwetsbare gezinnen 
en inwoners komen zonder bijkomende ondersteuning in de 
problemen. Ook mensen die voordien geen beroep deden op 
het OCMW hebben het nu lastig. Daarom voorzag het lokaal 
bestuur 33.000 euro voor een eenmalige energietoelage. Die 
bedroeg maximaal 600 euro voor een gezin met kinderen ten 
laste, 450 euro voor een koppel zonder kinderen en 300 euro 
voor een alleenstaande. 

De netto-inkomensgrenzen waren 2.500 euro voor een gezin 
met kinderen, 2.150 euro voor een koppel en 1.650 euro voor 
een alleenstaande. Meer dan 120 aanvragen werden inge-
diend, maar slechts ongeveer een vierde voldeed aan de voorwaarden. Wel bleek dat een groot deel van de aanvragers recht heeft op 
het sociaal energietarief, maar dat dit verlaagde tarief tot op vandaag niet werd geactiveerd. Die situaties werden rechtgezet door de 
sociale dienst.

 Schepenen Ann Van den Broeck en Jonathan De Valck 
luisterden naar de wensen van de jonge skaters.

“Burenbemiddeling focust op het herstel van de communicatie 
met uw buur om van daaruit verder te zoeken naar een oplossing 
die voor beiden aanvaardbaar is. Burenbemiddeling vermijdt  
dat conflicten escaleren, of de politie of vrederechter moet  
tussenkomen”, aldus burgemeester Gerda Van den Brande. 

Gratis en vrijwillig
De bemiddelaar neemt een neutrale positie in. Hij brengt de 
buren samen, leidt het gesprek en waakt erover dat u en uw buur  
de kans krijgen om jullie standpunten, emoties, frustraties,  

verwachtingen en wensen op een respectvolle wijze te verwoor-
den. Burenbemiddeling is gratis en vrijwillig. De inhoud van het 
gesprek is altijd vertrouwelijk.

•  Via het online formulier op www.meise.be kan u een aanvraag 
tot burenbemiddeling indienen.

•  U kan ook een mail sturen naar burenbemiddeling@meise.be. 
•  Hebt u interesse om de cursus burenbemiddeling te volgen:  

van harte welkom! 

Het skatepark aan de Veilinglaan is aan vernieuwing toe. De voor-
namelijk houten toestellen zijn binnenin aan het rotten. Eind 2020 
moesten twee toestellen verwijderd worden omdat ze niet meer veilig 
waren. Sindsdien mist het skatepark de nodige ‘flow’ voor de skaters. 
De gemeentelijke diensten hebben ook steeds meer onderhoud aan de 
bestaande toestellen. 

Splinternieuw skatepark
Tijdens een bevraging bij de skaters werd duidelijk dat er meer nodig 
was dan enkel het vervangen van de versleten skatetoestellen. “Vanuit 
de jeugd was er een grote vraag naar een vernieuwing van het skate-
park”, zegt schepen van Jeugd Ann Van den Broeck. “Daarom keurde 
de gemeenteraad een budget van 150.000 euro goed voor een grondige 
heraanleg.” Een heraanleg waarover de skaters hun mening mogen 
geven. “Zij bepalen mee hoe het nieuwe skatepark er moet uitzien. Dit 
wordt een mooi project voor de jeugd in Meise”, besluit Jonathan De Valck.
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