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Veilig thuis in een welvarend Meise-Wolvertem

2 588 keer bedankt!

N-VA levert eerste  
vrouwelijke burgemeester  
van Meise-Wolvertem
De N-VA wil al haar kiezers van harte 
bedanken voor het vertrouwen. Dankzij uw 
steun zetten wij een uitstekend resultaat 
neer. Met 20,5 procent van de stemmen 
behalen we zes zetels in de gemeenteraad. 
Bovendien wordt Gerda Van den Brande uw 
eerste vrouwelijke burgemeester.

Gerda Van den Brande is geboren en getogen 
in Wolvertem, waar ze opgroeide in een warm 
Vlaams nest. Gerda is verpleegkundige en 
maakt haar Vlaams engagement graag  
concreet door zich in te zetten voor jong  
én oud. De voorbije drie jaar heeft ze dat met 
verve gedaan als OCMW-voorzitter. Vanaf 
2019 zal ze zich met evenveel overtuiging 
inzetten als burgemeester van iedere inwoner 
van deze mooie Vlaamse gemeente. 

Gerda heeft een hart voor dieren. Het zal u 
dan ook niet verbazen dat ze als burgemeester 

ook bevoegd wordt voor dierenwelzijn. Via de 
bevoegdheden Vlaams karakter en integratie 
en cultuur wil ze onze gemeente positief op de 
kaart zetten. Als burgemeester wordt Gerda 
ook verantwoordelijk voor politie, veiligheid 
en bevolking.

Nieuwe wind en transparanter beleid 
Gerda heeft een sterke N-VA-ploeg achter 
zich. Ons verkiezingsresultaat was alleen  
mogelijk dankzij de volgehouden inzet van 
alle kandidaten en ons sterk bestuursteam. 

Samen met de coalitiepartners werkt de N-VA 
resoluut aan een vernieuwend, fris en kracht-
dadig bestuur in uw gemeente. Wij gaan voor 
een transparant beleid dat u actief zal betrek-
ken. We zijn vastbesloten het vertrouwen te 
winnen van alle inwoners.

Gerda Van den Brande 
Burgemeester

Walther DeCleyn
Voorzitter N-VA Meise

GASTSPREKER MINISTER JAN JAMBON

UITNODIGING

Klink mee op het 
nieuwe jaar!
Zondag 13 januari om 11 uur
Zaal De Linde 
Potaardestraat 3, 1860 Meise 
Iedereen van harte welkom!
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Wist je dat …

We gingen onze  
sympathisanten  
persoonlijk 
bedanken.

Gerda, Jonathan en Ann 
dienden de N-VA-lijst in.

Minister Jan Jambon op ons eetfestijn.

Bedankt!

Campagne 
in beeld

er maar liefst vijf verpleegkundigen op onze lijst stonden? Dit toont mooi aan dat de N-VA een warme en sociale partij is.

de helft van de N-VA-verkozenen in Meise-Wolvertem vrouw is?

Elke Wouters, dochter van Jaak, Vlaams Parlementslid wordt voor de N-VA? Elke woonde haar hele leven in Meise en verhuisde in 
2012 naar Grimbergen. Wij wensen Elke veel succes toe!

de N-VA in heel Vlaanderen 44 200 leden telt en 261 lijsten indiende met 6 478 kandidaten? Dat maakt van de N-VA dé 
volkspartij van Vlaanderen.

Verkiezings-
weetjes

het nieuwe gemeentebestuur het met één schepenmandaat minder doet dan de vorige bestuursperiode?
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Uw verkozenen

Jonathan De Valck
27 jaar, schepen

In 2013 werd Jonathan het jongste 
gemeenteraadslid en nadien de jongste 
schepen ooit van uw gemeente. In de 
nieuwe bestuursploeg wordt Jonathan 
eerste schepen. Hij zal zich de komende 
zes jaar met passie ontfermen over leef-
milieu, financiën, sport, begraafplaatsen 
en landbouw.

U mag verder 
rekenen op 
mijn inzet, 
motivatie  
en passie.

Katrien Uyttersprot
37 jaar, voorzitter gemeenteraad  
(2019-2021) en gemeenteraadslid

Katrien is een nieuw gezicht in de  
gemeentepolitiek, maar werkt al sinds 
2007 voor de N-VA als medewerker in  
het Europees Parlement. Ze kijkt ernaar 
uit om haar expertise voluit in te zetten 
voor onze Vlaamse en groene gemeente. 
Katrien zal de gemeenteraad, het  
democratisch kloppend hart van onze 
gemeente, in goede banen leiden.

Ik ben  
enthousiast 
om ook in de 
gemeenteraad 
een frisse 
wind te  
laten  
waaien.

Charlotte Meulemeester
29 jaar, gemeenteraadslid en schepen 
(2022-2024)

Charlotte is een nieuw gezicht in onze 
ploeg, maar werkt sinds 2014 voor de 
N-VA achter de schermen als medewerker 
van minister Jan Jambon. U mag rekenen 
op haar inzet als gemeenteraadslid 
en vanaf 2022 als voorzitter van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst en 
als schepen van Sociaal Beleid, Gezin en 
Jeugd.

Ik ga me voor 
de volle  
honderd  
procent  
inzetten voor 
een fris en  
integer  
bestuur.

Jaak Wouters
70 jaar, gemeenteraadslid en  
fractievoorzitter 

Als oprichter en oud-voorzitter van de 
N-VA in onze gemeente, is Jaak een 
van de spilfiguren van onze afdeling. Hij 
zet zijn werk als gemeenteraadslid met 
overtuiging verder. Het zal u niet verbazen 
dat Jaak, als ervaren rot in het vak, de 
nieuwe N-VA-fractievoorzitter wordt in de 
gemeenteraad.

Ik ben blij om 
onze nieuwe 
ploeg te  
mogen  
aanvoeren  
in de  
gemeente-
raad.

Herwig Cornelis
80 jaar, gemeenteraadslid

Herwig kan je met recht en reden de 
‘pater familias’ van onze N-VA-afdeling 
noemen. Hij was jarenlang het boegbeeld 
van de Volksunie in onze gemeente en 
nadien, samen met Jaak Wouters, de 
oprichter van onze afdeling. Wij zijn dank-
baar dat we nog steeds op zijn ervaring 
en inzet mogen rekenen.

Ik steun onze 
sterke ploeg 
van harte met 
mijn kennis 
en ervaring.

Een welgemeend  
dankjewel aan al  
onze andere kandidaten:  
Ann, Karin, Theo, Alex, 
Olaf, Chris, Ivan, Nadine, 
Melissa, Soes, Els, Peter, 
Jan, Willy, Herwig, Josy, 
Rita, Walther en Leo.



De Verandering werkt!
Vier jaar geleden legden vier N-VA’ers de eed af als minister in de Vlaamse Regering. 
Philippe Muyters, Geert Bourgeois, Liesbeth Homans en Ben Weyts drukten zichtbaar 
hun stempel en gaven zo vorm aan de kracht van Verandering.

Philippe Muyters bracht 
Vlaanderen aan de Europese 
top op het vlak van innovatie 
met investeringen in slimme 
technologie. Hij zorgde 
voor duaal leren en lage 
werkloosheid. Hij maakte 
van Vlaanderen weer een 
topsportland.

Geert Bourgeois leverde als 
minister-president begroting 
na begroting in evenwicht af. 
Hij boekte recordcijfers in de 
Vlaamse export en investeerde 
miljoenen in ons Vlaams 
erfgoed.

Liesbeth Homans maakte de 
overheid effi ciënter met de 
afslanking van de provincies 
en de fusie van gemeente- en 
OCMW-raad. Ze moderniseerde 
de huurwet en investeerde 
recordbedragen in sociale 
huisvesting.

Dankzij de strenge aanpak van 
Ben Weyts ging het aantal 
verkeersdoden in Vlaanderen 
drastisch omlaag. Hij maakte van 
Vlaanderen een diervriendelijk land 
met onder meer het verbod op 
onverdoofd slachten.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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
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