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MEISE-WOLVERTEM

Beste inwoner van  
Meise-Wolvertem,

2019 is intussen bijna voltooid 
verleden tijd. Ik kijk met opgeheven 
hoofd terug op de realisaties en de 
merkbare veranderingen onder ons 
nieuwe bewind. Een trend die we 
vastberaden zullen verderzetten 
de komende jaren, zodat 2019 als 
keerpunt bestempeld kan worden 
in het gemeentelijke geschiedenis-
boek.

Verder in dit blad leest u meer over 
enkele al zichtbare realisaties, 
komen we terug op een aantal nog 
steeds actuele aandachtspunten en 
maakt u kennis met ons bestuurslid 
Ilse Spooren.

Via deze weg nodig ik u graag  
uit op onze nieuwjaarsreceptie op  
19 januari. De ideale gelegenheid  
om kennis te maken met de 
N-VA-gezichten achter de  
schermen van uw gemeente.

Bij een nieuw jaar horen vanzelf-
sprekend ook nieuwe wensen, 
waarbij een goede gezondheid en 
veel geluk aan iedereen traditioneel 
op de eerste plaats staan. Ik wens u 
een prachtig 2020 toe!

Ann Van den Broeck
Afdelingsvoorzitter

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Klink samen met de N-VA op het nieuwe jaar

Gastspreker is Peter De Roover. De N-VA-fractievoorzitter in de Kamer laat 
zijn licht schijnen op de politieke actualiteit. Iedereen van harte welkom!

Zondag 19 januari om 11 uur
’t Moment, Brusselsesteenweg 40, 1860 Meise

Voor een diervriendelijke gemeente
De eerste hondenlosloopweide in uw gemeente is een feit. De N-VA 
was daarvoor al lang vragende partij. Uw burgemeester Gerda Van 
den Brande, ook bevoegd voor dierenwelzijn, maakte er werk van. 
Op Werelddierendag werd de hondenlosloopweide in de Neromstraat 
officieel ingelopen.

Een hond in huis verbetert de kwaliteit van het 
leven. Een viervoeter dwingt zijn baasje niet 
alleen om vaker en meer te gaan wandelen. 
Hij draagt ook bij tot een betere geestelijke 
gezondheid. Dankzij een hond leggen mensen 
bovendien makkelijker contacten met anderen. 

Naar hartenlust ravotten
Gerda: “Op het openbaar domein moet een 
hond steeds aan de leiband. Maar een dier  
wil ook eens naar hartenlust ravotten en  
zich uitleven. Dat kan op een hondenlosloop-
weide. Die is helemaal afgesloten, dus veilig 
voor de hond en voor andere wandelaars. 
Dankzij het teamwerk van de dienst leefmilieu, 
de schrijnwerkers en de technische dienst is de 
eerste hondenlosloopweide een echt pareltje. 
We willen er zeker nog twee uitrollen in onze 
gemeente.”

Spelregels
“Een hondenlosloopweide vraagt ook discipline en respect van de baasjes”, benadrukt 
Gerda. Een halsband en vaccinatie zijn verplicht, een hond mag ook niet ziek of loops 
zijn. Een hondenlosloopweide is ook geen hondentoilet. Hondenpoep moet onmiddellijk 
opgeruimd worden in de vuilbakjes. “Gelukkige baasjes en honden op een propere 
hondenweide, met respect voor het materiaal en de omgeving: daar moeten we samen 
voor zorgen.”

  Voorzitter Ann Van den Broeck, 
burgemeester Gerda Van den Brande 
en bestuurslid Chris Ghys openden 
de eerste hondenlosloopweide.

Schuilhokken voor zwerfkatten
Ook voor de katten wordt gezorgd! In de Driesstraat werden twee schuilhokken voor  
zwerfkatten geplaatst. “De hokken worden door stichting Maes en vrijwilligers onderhouden.  
Ze vangen zwerfkatten en zetten ze, na sterilisatie, opnieuw uit op dezelfde plaats.”
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Terugblik op  
een succesvol 

eetfestijn:  
bedankt voor  

uw komst! 

Uitbreiding Neromhof

Meise ontvangt 150 000 euro subsidie van 
Vlaanderen om het Neromhof tien hectaren 
groter te maken. Daarmee moet de gemeente 
de gronden binnen de drie jaar aankopen en 
binnen de vijf jaar herbebossen. 

“Dit gemeentebestuur hecht veel belang aan 
toegankelijk bos en groene ruimte. Dit  
project is daar een mooi voorbeeld van”, 
aldus schepen van Leefmilieu Jonathan  
De Valck.

Extra Vlaams geld  
voor Meise
Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord voor-
ziet 126 miljoen extra investeringsmiddelen 
voor de 65 Vlaams-Brabantse gemeenten. 
Vlaanderen komt tussen in de pensioenfac-
tuur van de gemeente en geeft de gemeenten 
extra budget omwille van hun open ruimte. 
Ook uw gemeente ontvangt ruim 2 miljoen 
euro extra middelen voor de pensioenen 
(641 583 euro) en investeringen in open 
ruimte (1 370 850 euro).

2 500 nieuwe bomen
Meise is een van de negentien 
gemeenten in Vlaams-Brabant die 
het bomencharter hebben onder-
tekend. Daarmee engageert het 
gemeentebestuur zich ertoe om 
tegen het einde van 2024 minstens 
2 500 nieuwe bomen te planten 
in de gemeente. “De uitbreiding 
van het Neromhof alleen al zou 
moeten volstaan om het streefdoel 
van 2 500 bomen te halen”, aldus 
schepen Jonathan De Valck.

Toch gaat het gemeentebestuur verder. Momenteel hebben ouders van een  
pasgeboren baby recht op een geboortepremie. Het gemeentebestuur wil ouders 
in de toekomst de keuze geven tussen een financiële premie of een geboorte-
boom voor in hun tuin.

Klimaatengagement
64 Vlaams-Brabantse gemeenten tekenden een nieuw klimaatengagement.  
Burgemeester Gerda Van den Brande tekende mee voor Meise-Wolvertem.  
“De afwisselende periodes van hitte, droogte en overstromingen vertellen ons 
duidelijk dat het klimaat verandert. De laatste vier jaar waren de warmste ooit. 
Daar willen wij iets aan doen”, aldus Gerda Van den Brande. 

Wat beloven we concreet? 
•  De gemeente zal minder CO2  

uitstoten door energie te besparen, 
het gebruik van fossiele brandstoffen 
af te bouwen, in te zetten op 
hernieuwbare energie en te kiezen 
voor efficiënte, schone technieken.

•  We betrekken alle relevante  
actoren bij de uitvoering van ons 
lokaal klimaatbeleid.

•  De gemeente geeft zelf het goede 
voorbeeld.

Lees meer via www.vlaamsbrabant.be/klimaatengagement 

  Schepen van Leefmilieu Jonathan De Valck 
en burgemeester Gerda Van den Brande.

  Schepen Jonathan De Valck De Valck 
ondertekende het bomencharter.

Acties voor een groene gemeente
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Gemeenschapsdienst 
voor hangjongeren
In ons vorige huis-aan-huisblad berichtten 
we al over de hangjongerenproblematiek 
in onze gemeente. Burgemeester Gerda 
Van den Brande neemt bijkomende  
maatregelen: “Er was al verscherpt politie-
toezicht op de plaatsen waar er regelmatig 
klachten zijn, de zogeheten ‘hotspots’. 
De patrouilles zullen daar nog meer en 
strenger controleren. We werken daar met 
VIP-politie, wat staat voor Very Irritating 
Police.” 

Die VIP-politie alleen is niet voldoende: 
“Ik wil praten met de hangjongeren en 
hun ouders. Bovendien worden vanaf  
volgend jaar ook twee gemeentelijke  
gemeenschapswachten ingezet die samen-
werken met de politie. We moeten af van 
het gevoel van straffeloosheid. Geldboetes 
volstaan niet. Gemeenschapsdienst moet 
kunnen”, aldus Van den Brande.

Bestuurslid in de kijker: Ilse Spooren
In april dit jaar sloot Ilse Spooren zich aan bij het dynamische team van N-VA Meise. Wij stelden haar enkele vragen.

Ilse, waarom heb je voor de N-VA gekozen?
Het antwoord op die vraag is eenvoudig: ik geloof in 
het N-VA-verhaal, in vooruitgang, in het behoud van 
de Vlaamse identiteit, in het samenleven in een veilige 
en rechtvaardige omgeving.

Wat deed je de stap zetten naar de lokale politiek? 
Als manager in een multinational heb ik dagelijks te 
maken met verhalen van medewerkers, wensen van 
klanten, veranderingen, werken tegen deadlines en het 
belang van goede communicatie. Soms moet je ook al 
eens onpopulaire beslissingen nemen en loop je tegen 
kritiek aan. Het hoort er allemaal bij, het maakt het 

boeiend, het voedt de vastberadenheid om ergens te 
geraken. Die ervaringen sterken mijn wil om mij ook 
in te zetten voor onze gemeente. 

Wat doe je buiten je job en de politiek? 
Ik maak jaarlijks enkele citytrips, lees graag en volg 
elke dag het nieuws. Daarnaast heb ik veel interesse in 
sport. Ik ben ook een dierenvriend: katten zijn mijn 
favoriete huisdier. Mijn sociaal leven en vrienden zijn 
heel belangrijk, ik ben er graag overal bij. Ik ben heel 
graag onder de mensen, want je leert altijd van iemand 
iets bij.

Strengere regels voor nachtwinkels
In oktober stemde de gemeenteraad een nieuw en strenger reglement voor uitbaters 
van nachtwinkels. Dat was dringend nodig, want sommige nachtwinkels veroorzaken 
nogal wat overlast, zwerfvuil en verhogen het onveiligheidsgevoel. 

Voortaan mogen er geen nieuwe nachtwinkels openen binnen een afstand van  
1 000 meter van een bestaande nachtwinkel. Men moet nu ook een vuilbak 
plaatsen aan de toegang en de gemeente stelt duidelijke regels die de nachtwinkels 
moeten naleven. Zo niet heeft de gemeente het recht een nachtwinkel te sluiten.

Buurtpreventienetwerken
Zes buurten in Meise richtten al een buurtpreventienetwerk (BPN) op. “Tijdens  
de opstartvergadering in oktober maakten we praktische afspraken met de  
verschillende coördinatoren van de netwerken die nu opgestart zijn. Ik zal ook 
jaarlijks de coördinatoren van de netwerken uitnodigen voor een evaluatieoverleg”, 
zegt burgemeester Gerda Van den Brande.

Respecteer de gouden regel: verwittig altijd eerst de politie, daarna  
pas elkaar via het BPN. 

Aansluiten of zelf een BPN oprichten?  
Lees meer via www.meise.be 

Maatregelen voor een veilige gemeente

Gerda Van den Brande
Burgemeester
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


