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N-VA zegt neen tegen opvang illegale 
migranten in Meise
De opvang van illegale migranten in 
Meise zorgde de voorbije weken voor 
heel wat discussie in onze gemeente. 
Enkele leden van de organisatie  
#RefugeesBruxelles wilden illegale 
migranten uit Brussel opvangen in de 
Chirolokalen van Eversem en vroe-
gen daarvoor de goedkeuring van het 
gemeentebestuur. 

De N-VA heeft zich van meet af aan gekant 
tegen dit idee, om volgende drie redenen:
1   Het gaat om migranten die illegaal in ons 

land verblijven, omdat ze weigeren asiel aan 
te vragen of al het bevel hebben gekregen 
om het grondgebied te verlaten. Alle mensen 
die asiel aanvragen bij de Dienst Vreemde-
lingenzaken (DVZ) krijgen opvang (bed, 
bad, brood) in een geschikte accommodatie 
en met professionele hulp van Fedasil. Deze 
instanties zijn het best geplaatst om de  
betrokkenen verder te helpen.

2   Het gemeentedecreet stelt dat het schepen-
college en de gemeenteraad bevoegd zijn 
voor zaken van gemeentelijk belang. Deze 
vraag voor opvang heeft géén gemeentelijk 
belang en behoort niet tot de kerntaken van 
de gemeente. 

3   De identiteit van de personen is niet gekend 
en het is onduidelijk wie verantwoordelijk is 
bij eventuele problemen.

Intussen gaven zowel de brandweer als de 
politiezone K-L-M een duidelijk negatief advies 
over de aanvraag, onder andere omwille van 
openbare veiligheid en volksgezondheid. Som-
mige andere partijen leggen dit alles naast zich 
neer en blijven het project steunen. De N-VA 
houdt echter voet bij stuk en zal dit blijven 
doen. Illegale migranten uit Brussel opvangen 
in Meise is niet in het belang van onze gemeen-
te én ook niet in het belang van de betrokkenen 
zelf. We helpen mensen niet vooruit door  
illegaliteit te dulden of te bestendigen.

Beste Meisenaar

In oktober worden de kaarten 
geschud. N-VA Meise gaat volop 
voor een Veilig, Verantwoord en 
Vlaams bestuur en zal ook elke 
inwoner van onze gemeente 
verbinden. Een moderne natuur-
besparende ruimtelijke ordening 
zal daarbij helpen.

Als creatieve Vlamingen reiken 
we de hand aan eenieder die 
samen met de N-VA een sterk 
vooruitstrevend verhaal wil 
neerpennen. Mensen met andere 
talen en culturen krijgen ook hun 
plaats als zij onvooringenomen 
een pittige ruimdenkende scha-
kel en partner willen zijn in onze 
samenleving en bestuur.

Onze ploeg wil vooruit. We gaan 
daarom ook voluit voor het  
burgervaderschap. Aan u, 
mevrouw, mijnheer en jonge 
inwoners, om ons daarbij te 
steunen.

Walther 
DeCleyn
Voorzitter 
N-VA Meise

  Schepenen Jonathan De Valck en Paul Van 
Doorslaer: “Illegale migranten uit Brussel 
opvangen in Meise is niet in het belang van 
onze gemeente én ook niet in het belang van 
de betrokkenen zelf.”

Laat van u horen in onze pop-upcafés
Spring binnen in ons pop-upcafé! Maak kennis met de mensen en het programma achter N-VA Meise. Laat u horen en 
deel uw ideeën, opmerkingen en vragen. Laat u verrassen door onze boeiende gastsprekers. Wij voorzien een drankje,  
een hapje en een kinderhoekje. Kom zeker een kijkje nemen, iedereen is welkom! 

Zaterdag 21 april vanaf 16 uur in 
De Linde (Potaardestraat 3).  
Gastspreker Darya Safai spreekt 
om 16 uur over ‘Vlaamse identiteit 
als sleutel voor integratie’.

 Zaterdag 17 maart vanaf 16 uur  
in de parochiezaal van Rossem 
(Kleinendries 6). Gastspreker Mark 
Demesmaeker spreekt om 16 uur 
over ‘Een Vlaamse stem in Europa’.
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   Gerda Van den Brande 
OCMW-voorzitter

N-VA heeft een hart voor 
vrijwilligers
Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor heel 
wat organisaties. Ook in onze lokale diensten- en 
woonzorgcentra spelen vrijwilligers een belangrijke 
rol. Doordat ze vaak meer tijd kunnen vrijmaken, 
bouwen vrijwilligers een bijzondere relatie uit met 
de klanten en vormen ze op langere termijn zelfs 
een belangrijk deel van het netwerk van de klant. 

“Als OCMW-voorzitter ben ik de vele vrijwilligers hiervoor 
ontzettend dankbaar”, zegt Gerda Van den Brande. “Ze staan 
altijd klaar om met enthousiaste overgave en een gulle glimlach 
het beste van zichzelf te geven. Zo maken vrijwilligers voor  
heel wat mensen het verschil, elke dag opnieuw, ook in onze 
gemeente. Bovendien heeft vrijwilligerswerk ook voordelen 
voor de vrijwilligers zelf. Vrijwilligerswerk heeft immers een 
belangrijke preventieve functie: eenzaamheid vermijden,  
netwerken vormen en in beweging blijven zijn belangrijke  
voordelen. Het geeft ook gewoon een goed gevoel.”

Op onze OCMW-campus hebben we heel veel vrijwilligers, 
68 in totaal, maar op sommige andere werkplaatsen zijn extra 
helpende handen nog steeds meer dan welkom. Bijvoorbeeld 
om bewoners te helpen met eten, tafels af te ruimen, klanten te 
vervoeren, … 

Hebt u interesse? Aarzel niet en neem 
vandaag nog contact op via 0472 73 91 90 
of gerda.vandenbrande@n-va.be

Stevige investering in  
De Leertuin
De gebouwen van de gemeentelijke basisschool De Leertuin zijn 
aan vernieuwing toe. Daarom investeert Meise fors verder in de 
school. Zo komen er tien nieuwe, moderne klassen, een grotere 
refter en een nieuwe overdekte speelplaats. Daarvoor maakt 
Meise 1,5 miljoen euro vrij, bovenop de Vlaamse subsidies voor 
het project.

Tijdens deze bestuursperiode werden overigens al vijf extra 
klassen gerealiseerd in De Leertuin. In de gemeentebegroting is 
ook budget vrijgemaakt voor het ontwerp van een renovatie en/
of uitbreiding van de gemeenteschool in Sint-Brixius-Rode.  
Eerder deze bestuursperiode kwamen er ook al nieuwe klas- 
lokalen in de school Klimop in Westrode.

N-VA voor totaalaanpak 
zwerfvuil
Zwerfvuil en sluikstorten zijn voor vele gemeenten en bur-
gers een doorn in het oog. Onze N-VA-bestuursleden staken 
de handen uit de mouwen en voerden een eigen zwerfvuil- 
actie uit. De ‘vangst’ was helaas indrukwekkend. De N-VA 
beklemtoont het belang van een totaalaanpak om resoluut 
komaf te maken met zwerfvuil.

“Statiegeld op blikjes en petflessen is een mogelijk deel van 
de oplossing, maar geen wondermiddel tegen zwerfvuil”, zegt 
N-VA-schepen van Leefmilieu Paul Van Doorslaer. “Petflessen 
en blikjes op straat of in de graskant zijn erg zichtbaar en bij-
zonder storend. Toch mogen we niet vergeten dat deze drank-
verpakkingen slechts een onderdeel vormen van het totaal aan 
zwerfvuil. Sigarettenpeuken, verpakkingsafval van voedsel dat 
we buitenshuis consumeren, kauwgom, … vervuilen ook en 
worden niet gevat door een statiegeldsysteem. Ook de impact 
van een eventueel statiegeldsysteem op het goedwerkende inza-
melsysteem van de blauwe PMD-zak moet nauwgezet worden 
onderzocht. Een ambitieuze en alomvattende aanpak van alle 
zwerfvuil met duidelijke afspraken over verantwoordelijkhe-
den en financiering blijft dus noodzakelijk. Als lokaal bestuur 
zetten we ook in op sensibilisering, onder meer via onze jaar-
lijkse zwerfvuilactie.”

Ook sluikstorten blijft een probleem in onze gemeente. Sche-
pen Van Doorslaer is tevreden dat er twee mobiele camera’s 
zullen worden ingezet om sluikstorten te ontraden en daders te 
vatten.

De gemeentelijke zwerfvuilactie vindt plaats op zondag 25 
maart. Neem voor meer informatie contact op met de dienst 
leefmilieu op 02 892 20 60 of via 
leefmilieu@meise.be

Over hele legislatuur -10 miljoen euro 
Financieel gezond beleid = prioriteit voor de N-VA

  Jonathan De Valck 
schepen van Financiën

  Paul Van Doorslaer 
schepen van Openbare Werken, 
Leefmilieu, Duurzaamheid en 
Regies

N-VA realiseert forse 
schuldafbouw

2017

2016

-3 miljoen euro

-5 miljoen euro
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Meise krijgt allereerste fietssnelweg 
Meer fietsen heeft alleen maar voordelen. Het is goed voor je portemonnee, je gezondheid, het milieu en 
het helpt om de files te milderen. Daarom investeert Vlaams minister Weyts massaal in nieuwe fiets-
infrastructuur. De N-VA is opgetogen dat ook Meise een grote fietsinvestering binnenhaalt. In de loop 
van dit jaar (vermoedelijk augustus) starten de werken voor een heuse fietsostrade ofwel fietssnelweg. 
Die moet het fietsen van en naar de hoofdstad comfortabeler, sneller en aangenamer maken. Zo krijg je 
meer Vlamingen én Meisenaren op de fiets. 
De fietssnelweg komt tussen de A12 en de Strombeek- 
Beverselaan te liggen. Volgens een fietsbehoeftestudie heeft 
deze route veel potentieel om nieuwe fietsers aan te trekken. 
De eerste fase loopt van de Vilvoordsesteenweg richting de 
brug over de A12 (Douwe Egberts). Langsheen heel het traject 
wordt er een bomenrij aangeplant. Er komen zo naar schat-
ting driemaal meer bomen bij dan er verdwijnen. Kortom, dit 
is een kwalitatief project voor de fietser en de natuur.

Op verzoek van schepen van Mobiliteit Jonathan De Valck 
organiseerde de projectleider eind december een infoavond 
in het gemeentehuis. Inwoners konden er met hun vragen 
terecht. Daar kwam alvast veel volk naartoe. Nu hopen dat de 
schop snel in de grond gaat!

Jonathan De Valck 
schepen van Mobiliteit

N-VA Meise-Wolvertem 
vertegenwoordigd in 
de partijraad met  
Jaak Wouters
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Gespreksavond met  
Theo Francken 

dinsdag 17 april om 19.45 uur 
GC De Zandloper,  

Kaasmarkt 75, Wemmel

Aperitiefgesprek met  
Jan Jambon  

zondag 27 mei om 11 uur  
GBS Mozaïek, Nachtegaallaan 5 

in Humbeek

Wij werken samen aan deze agenda

N-VA Meise-Wolvertem in beeld

  N-VA steekt de handen uit de mouwen voor een propere gemeente.

  Uw N-VA-bestuur werkt aan een veilige thuis in een welvarend 
Meise-Wolvertem!

  N-VA goed vertegenwoordigd op de gezellige winterhappening 
van de lokale middenstand.

  N-VA heeft een hart voor Meise-Wolvertem. Ook dit jaar  
voerden we een valentijnsactie op de markt in Meise.



Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.
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per maand
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Minimumloon
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per maand in 
de volledige

(2015-2019)

+€28
per maand
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Gemiddeld loon

per maand in 
de volledige

(2015-2019)

+€23
per maand

in 2018

Hoog loon

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 wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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