
Nieuwe inrichting sportschuursite krijgt vorm
De N-VA werkt volop verder aan de nieuwe inrichting voor de sportschuursite in Wolvertem. We willen de omgeving 
opwaarderen naar een leuke ontmoetingsplek waar plaats is voor sport, recreatie en natuur. “Dankzij de ideeën van de 
inwoners wordt het een prachtig project”, zegt schepen Jonathan De Valck.

Verwaarloosd terrein
U heeft het ongetwijfeld al gemerkt: de sportschuursite ligt er 
al jaren triestig bij. Daarom maakte de N-VA er een absolute 
prioriteit van om die locatie nieuw leven in te blazen. Om er een 
gedragen project van te maken, mocht iedereen meedenken over 
de toekomstige inrichting van de omgeving. U deed toch ook 
mee?

Uw mening telt
In september vond de eerste participatieronde plaats. Meer dan 
tweehonderd inwoners namen deel aan het participatiemoment 
of vulden de enquête in. Met die feedback, ideeën en voorstellen 
ging het gemeentebestuur aan de slag.

Sport, recreatie & natuur
Met een multifunctioneel sportterrein, beachvolleybalterreinen, 
buitenfitness-toestellen, een Finse looppiste, een hindernissen-
parcours, een avontuurlijke speelzone, ... biedt het voorontwerp 
voor ieder wat wils. En dat alles in een groene en natuurlijke 
inrichting die Wolvertem-dorp met het natuurgebied de Beemden 
verbindt. De werken worden in 2023 afgerond. 
N-VA Meise-Wolvertem is zeer tevreden met zo’n mooi resultaat. 
Meer info vindt u op de website meise.n-va.be/sportschuursite.

Save the date: 
eetfestijn 24 
september

Op 24 september bent u 
van harte welkom op het 
eetfestijn van N-VA Meise-
Wolvertem in het Willy 
Vanden Berghecentrum
in Meise. Graag tot dan!

Bedankt Katrien!
Gemeenteraadslid Katrien Uyttersprot neemt om familiale 
redenen afscheid van de N-VA-fractie. Katrien kreeg lof 
van de meerderheid en van de oppositie voor haar werk 
als gemeenteraadsvoorzitter. Ze was de voorbije jaren 
verantwoordelijk voor het huis-aan-huis-blaadje van 
onze afdeling.

Met spijt nemen we (tijdelijk) afscheid van Katrien en 
we wensen haar veel succes! Peter Carrière volgt Katrien 
op als N-VA-gemeenteraadslid.

Geniet van de zomer!

De Sportschuursite is een 
prachtig project met voor 
ieder wat wils.”

Jonathan De Valck
Schepen van Sport & Leefmilieu

Peter Carrière volgt Katrien 
op als gemeenteraadslid.
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Meise is solidair met Oekraïne    
De oorlog in Oekraïne laat niemand onberoerd. Miljoenen Oekraïners – voornamelijk ouderen, 
vrouwen en kinderen – ontvluchtten hun land. N-VA Meise-Wolvertem steunt een beleid dat opvang 
biedt aan Oekraïense vluchtelingen.

Uitdagingen
De Oekraïense crisis stelt Meise voor grote uitdagingen. Niet 
alleen voor de opvang van de vele vluchtelingen, maar ook 
voor andere praktische zaken zoals taallessen, jobs en een 
school voor de kinderen. Vandaag de dag vangt Meise onge-
veer negentig Oekraïners op. Dat gebeurt (groten)deels door 
gastgezinnen die hun huis openstellen.

Buddywerking
De gemeente start in samenwerking met Solidarimeise een 
buddywerking op. Een buddy biedt de  vluchtelingen extra 
ondersteuning bij alle administratie, de taallessen, het weg-
wijs maken in de gemeente, enzovoort. De gastgezinnen 
vervullen voor een groot stuk die rol. Ondertussen volgen 
alle Oekraïense lagereschoolkinderen de reguliere lessen. We 

organiseren ook een praatcafé zodat de vluchtelingen elkaar 
vinden en ontmoeten. Tot slot zet de gemeente in op de 
toeleiding naar een vaste woonst en naar werk.

Dankjewel
Dat vraagt natuurlijk extra inspanningen voor het personeel 
van de sociale dienst. En voor de vele gastgezinnen die hun 
huis en hun leven openstellen. “Ik wil mijn waardering en 
mijn dank uitspreken aan iedereen die 
helpt om de vluchtelingen zich thuis te 
laten voelen. Dat is niet vanzelfsprekend. 
Een welgemeende dankjewel!”, zegt schepen 
van Welzijn Ann Van den Broeck.

Ann Van den Broeck

Westrode Morgen: wat met de site Meise-Westrode?
Haviland lanceerde de website westrodemorgen.be. Met dat initiatief zoekt het naar een gedragen invulling voor de terreinen 
langs de A12 in Westrode. Voor de N-VA is het duidelijk: “De toekomstige invulling moet verzoenbaar zijn met Westrode-dorp”, 
zegt Burgemeester Gerda Van den Brande.

Komt er ooit een industriegebied op de site Meise-Westrode 
langs de A12? Die vraag houdt de inwoners van Westrode al 
jarenlang bezig. Ondanks de lange juridische procedures blijft 
de onzekerheid duren tot de bestemming als industriegebied 
definitief wordt aangepast. 

Vijf scenario’s
Met het initiatief Westrode Morgen zoekt Haviland naar een 
nieuwe invulling voor het terrein. Het is van groot belang dat 
de inwoners achter die invulling staan en zich ermee kunnen 
verzoenen. Tijdens een burgerbevraging werden er vijf scenario’s 
voorgesteld: gaande van een bedrijventerrein volledig omringd 

door bossen tot een klassevol golfterrein. Voor de N-VA moet de 
invulling verzoenbaar zijn met de leefbaarheid van Westrode. 
Als N-VA kiezen we voor een ruime invulling met bos, natuur en 
open ruimte. In het najaar komt er een tweede participatiemoment. 
Iedereen is welkom. U komt toch ook?

Word lid van de N-VA
Bent u Vlaming in hart en nieren en schaart u zich achter 
onze standpunten? Dan bent u de persoon die we zoeken. 
Wilt u zich actief of minder actief engageren, laat het ons 
weten. Stuur een mailtje naar meise@n-va.be.

De toekomstige invulling van de site 
moet voor de N-VA verzoenbaar zijn 
met de leefbaarheid van Westrode.”

Gerda Van den Brande
Burgemeester

meise@n-va.be
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Energietoelage: de N-VA bestrijdt energiearmoede
Dankzij de N-VA maakte het gemeentebestuur werk van een energiepremie. Die kwam er voor gezinnen en alleenstaanden die 
moeite hebben om hun hoge energiefactuur te betalen. “We kozen ervoor om ook mensen die net uit de boot vallen voor het 
sociaal tarief te helpen”, zegt schepen van Welzijn Ann Van den Broeck.

Hoge energiefacturen
De energieprijzen zijn fors gestegen. Omwille van de perikelen rond Rusland en 
Oekraïne zijn de internationale gas- en olieprijzen pijlsnel de hoogte ingegaan. 
Daardoor komen meer en meer gezinnen in de problemen om hun factuur te 
betalen. Het gemeentebestuur schoot in actie: we voerden een energietoelage 
in om gezinnen met een bescheiden inkomen extra te ondersteunen.

Energietoelage
Dankzij de energietoelage kregen 73 gezinnen of alleenstaanden 
een extra ondersteuning. Er werd ook ingezet op het activeren 
van het sociaal tarief voor wie daar recht op heeft. Zo wordt de 
energiefactuur structureel verlaagd.

In totaal werd er 30.450 euro uitgekeerd. “Dat is een mooi 
bedrag. Veel nieuwe personen die ondersteuning nodig hebben, 
kwamen daardoor in beeld en werden geholpen”, aldus Ann Van 
den Broeck.

Bestuurslid in de kijker: 

WILLEM KEMPENAERS

Wie ben je?
Ik ben Willem Kempenaers. Ik ben 36 jaar en ik woon in Eversem. In 2016 ben ik getrouwd met Yana en samen 
hebben we 2 dochters: Elena en Lia. Ik werk momenteel als bewakingsagent. In mijn vrije tijd volg ik RSC 
Anderlecht op de voet. Ik ga regelmatig joggen en fietsen en bij mooi weer doe ik graag een terrasje. Met de 
oud-leidingsploeg van Chiro Eversheim trek ik er jaarlijks op uit. Gegarandeerd plezier!

Waarom kies je voor de N-VA?
Op mijn 18de kocht ik mijn eerste lidkaart van de N-VA. Toen moest de partij nog een kartel vormen om de 
kiesdrempel te halen. Ik maakte de opmars van de partij van dichtbij mee. Ik koos voor de N-VA omwille van 
het Vlaamse karakter. En omdat ik sterk geloof in een Vlaanderen waarin iedereen zich welkom voelt én respect 
toont voor de culturele waarden en normen. In 2018 besloot ik om toe te treden tot het bestuur van N-VA Meise.

Wat is je drijfveer?
Ik wil het Vlaamse karakter van Meise behouden en de verfransing een halt toe roepen. Dat is voor mij de 
belangrijkste uitdaging. Als bestuurslid zal ik mij daarvoor ten volle inzetten.

Meer dan zeventig gezinnen of alleenstaanden 
kregen ondersteuning bij het betalen van hun 
energiefactuur.”

Ann Van den Broeck
Schepen van Welzijn

www.n-va.be/meise

3



Rode recepten maken rode cijfers

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze 

welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan 

het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA 

gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro 

netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten. 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld: 

wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die 

handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken 

we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid. 
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van 

een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen. 

Theo Francken
Kamerlid

Katrien Houtmeyers
Kamerlid

Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering 

zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien 

hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie 

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer 

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.

“Zonder de federale overheid 
als kredietwaardige buffer was 

het Waals Gewest bankroet. 
Dat is een trieste balans na 

41 jaar Waalse gewestvorming, 
waarvan er 35 onder de 

verantwoordelijkheid van een 
PS-regeringsleider vielen.” 

De Morgen, 28/05/2022


