Wij wensen u
gezonde en veilige
feestdagen
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Beste inwoner van onze prachtige
gemeente en deelgemeenten,
We komen stilaan aan het einde van
dit bewogen 2020. Ieder van ons
werd – jammer genoeg soms hard –
geconfronteerd met het coronavirus.
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V.U.: ANN VAN DEN BROECK, ZERLEGEM 51, 1860 MEISE
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Forse investering in onze schoolgebouwen
De komende jaren investeert het gemeentebestuur zo’n 6 miljoen euro in nieuwbouwklassen en een renovatie van gemeentelijke basisscholen De Leertuin en Rode.
De gemeente maakt daarbij optimaal gebruik van de Vlaamse subsidiekanalen voor
schoolgebouwen.

Daardoor ontstond wel een onvoorwaardelijke inzet en solidariteit voor
en door velen onder ons. Laat ons
daarop focussen en laat dat een
blijvend lichtpuntje zijn in deze nare
tijden. Laat deze eenheid onverminderd voortduren in 2021. En laat ons
elkaar steunen, op welk gebied dan
ook.
Hebt u toch nood aan hulp of voelt u
zich ongelukkig of eenzaam, durf dan
om hulp te vragen. Onze gemeentediensten, de ganse N-VA-ploeg, maar
ook uw buren, staan paraat.
Naar de nieuwe jaarwissel toe wens
ik eenieder vooral een gezond 2021.
Voor sommigen onder ons een
spoedig herstel en voor diegenen die
iemand moeten missen: probeer te
genieten van de mooie herinneringen
die hij of zij u heeft gebracht.
Hopelijk kunnen we er in 2021 weer
vol goede moed tegenaan, en krijgen
we snel ons sociale leven weer op
de rails.
Een welgemeende Vlaamse knuffel,
Ann Van den Broeck
Afdelingsvoorzitter

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 2 december.

Schepen Jonathan De Valck, bestuursleden Willem Kempenaers en Nadine De Sadeleer en
burgemeester Gerda Van den Brande aan de gemeentelijke basisschool van Sint-Brixius-Rode.
Bij de start van deze bestuursperiode
beloofde het gemeentebestuur dat er
een masterplan kwam voor de schoolgebouwen. “Tijdens plaatsbezoeken
bleek dat er verschillende ernstige
problemen waren, zoals onder meer
lekkende daken”, aldus burgemeester
Gerda Van den Brande. Via een nog
uit te werken masterplan moesten die
problemen opgelost raken.

Rode

De Leertuin

Vlaamse subsidies

Vandaag ligt dat masterplan op tafel.
De gemeenteraad van oktober zette de
eerste stap. Daardoor krijgt De Leertuin
in Meise-Centrum een grondige investering. Hier komt er een grotere refter
en een grotere overdekte speelplaats. De
sanitaire blokken worden vernieuwd en
er worden zes volwaardige lokalen, één
peuter- of opvangklas en twee lokalen
voor levensbeschouwelijke vakken
gebouwd.

Ook de gemeentelijke basisschool van
Sint-Brixius-Rode wordt grondig onder
handen genomen. Hier komen er acht nieuwbouwklassen ter vervanging van de vier
versleten containerklassen. Daarenboven
komt er ook een nieuwe circulatieruimte,
berging, sanitaire blokken, technische
ruimte, een overdekte speelplaats en een
uitbreiding van de bestaande refter.

Om al die investeringen te realiseren, maakt
de gemeente zo optimaal mogelijk gebruik
van de beschikbare subsidiemogelijkheden.
“Daardoor subsidieert de Vlaamse overheid
tot 70 procent van deze investeringen”, zegt
schepen van Financiën Jonathan De Valck.
“Op die manier halen we het maximale
uit de lokale middelen en geven we onze
kinderen uitstekende schoolgebouwen.”
De werken zijn voorzien voor 2023-2024.
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Licht in donkere tijden
De feestdagen komen eraan. Iedereen wil gezellig samen zijn met
familie en vrienden. Toch zullen we het dit jaar enigszins anders
moeten aanpakken en in beperkte kring vieren. Corona houdt
ons immers nog steeds in de ban. Sommigen zijn de maatregelen
tegen het coronavirus beu. Anderen denken dat het virus voor
hen niet zo erg is. Beelden op de televisie spreken nochtans
boekdelen.

Iedereen beschermen
De maatregelen duren inderdaad lang, maar ze zijn hard nodig
om ons allen te beschermen. We moeten zorgen voor al wie ons
dierbaar is. Voor al onze helden moet het haalbaar en werkbaar
blijven. Handhaving van de regels is inderdaad belangrijk, maar
slechts een deel van de oplossing. De verantwoordelijkheid ligt
bij ons allen door de basisregels te volgen. Het vraagt discipline
en inspanningen van elk van ons.

Elkaar niet loslaten
Fysiek afstand houden, betekent
niet dat we elkaar moeten
loslaten! Neem eens vaker de
telefoon en vraag hoe het gaat
met uw familie, vrienden, uw
buur … Vergeet ook onze lokale
handelaars niet. Veel winkels
zijn goed voorbereid op online
winkelen, organiseren afhaalpunten of leveren aan huis.
Breng licht voor elkaar in deze donkere
dagen. Trek er samen met uw gezin op
uit. Hou het knus en veilig. Het zijn
bizarre tijden, maar we moeten er samen
het beste van maken.

Gerda Van den Brande, burgemeester

Meise koopt grond aan voor uitbreiding Neromhof
De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet voor de aankoop van een perceel grond nabij het Neromhof. De grond zal dienen
om het Neromhof uit te breiden. Het gaat om het perceel gelegen langs de Neromstraat naast de hondenlosloopweide.
Het gemeentebestuur koos er doelbewust voor om het gemeentelijk natuurpark het Neromhof uit te breiden. Burgers vinden
toegankelijk bosgebied belangrijk, en daarom zetten we in op
een groter Neromhof. Daartoe werden al enkele stappen gezet: er
werd een aankoopsubsidie aangevraagd bij de Vlaamse overheid,
men ging in gesprek met de omliggende grondbezitters en er
werd een schattingswaarde gemaakt van de gronden.

Méér toegankelijk groen
Mét voorlopig succes, want de gemeente kreeg alvast een subsidiebelofte tot zo’n 150.000 euro. “Op die manier besteden we het

lokale belastinggeld optimaal voor méér toegankelijk groen en
natuur in de gemeente Meise”, aldus schepen Jonathan De Valck.

Eerste grond aangekocht
Nu koopt de gemeente alvast het eerste stuk
grond aan. Het gaat om een perceel van iets
meer dan een halve hectare, gelegen langs de
Neromstraat rechts van de hondenlosloopweide. De gemeente koopt het perceel van
het OCMW van Brussel voor 26.361 euro.
Jonathan De Valck, schepen van Leefmilieu

Circulatieplan
Een heldere boodschap van uw burgemeester over het circulatieplan van Meise-Centrum.
Het uitgangspunt is het dorpscentrum van deelgemeente Meise levendiger, veiliger en aangenamer te maken.
Een studiebureau werkte een voorontwerp uit. Niets is definitief.
Verschillende participatiemomenten vonden plaats. Heel wat burgers stuurden nadien nog bedenkingen en suggesties in.
Alle feedback wordt geanonimiseerd openbaar gemaakt.
Op basis hiervan wordt het ontwerp herbekeken en voor advies voorgelegd.
De dialoog met belanghebbenden (onder andere de scholen, de handelaars en de fietsersbond) wordt verdergezet.
“Wij horen vele bezorgdheden en zien tegelijk veel betrokkenheid van de burgers om zelf creatieve suggesties te lanceren. We willen
dan ook iedereen bedanken voor deze uitermate constructieve inbreng. Wij beschouwen de participatiemomenten als positief. Ik
kan als burgemeester benadrukken dat wij dit allen ter harte nemen. Wij zullen verder blijven werken aan een plan dat een breed
draagvlak heeft. Ik ben ervan overtuigd dat we samen tot evenwichtige en gedragen oplossingen kunnen komen, in het belang van
alle burgers”, aldus Gerda Van den Brande.

meise@n-va.be
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Het plein voor de Muze wordt genoemd
naar de geliefde zangeres Ann Christy,
die geruime tijd in Meise woonde.
V.l.n.r.: bestuursleden Ilse Spooren,
Willem Kempenaers en burgemeester
Gerda Van den Brande.

Ook het plein aan de kerk in
Meuzegem krijgt een nieuwe naam
als herinnering aan de wielrenner
Miel Van Cauter. Schepen Jonathan
De Valck en gemeenteraadsvoorzitter
Katrien Uyttersprot zijn blij met dit
eerbetoon aan Miel.

We vierden Werelddierendag samen
met onze trouwe viervoeters tijdens een
wandeling door onze mooie gemeente.
Op de foto: burgemeester Gerda Van den
Brande met Sjoefel, gemeenteraadslid
Jaak Wouters met Pasja en voorzitter
Ann Van den Broeck met Phill.

Op verschillende locaties
fleurt graffitikunst onze
gemeente op. Hiermee wil
het bestuur vandalisme
tegengaan in samenwerking
met de jeugd.

Bestuurslid in de kijker: Nadine De Sadeleer
“Sinds 1985 woon ik in Eversem, waar mijn twee zonen zijn
opgegroeid en waar ik hopelijk nog lang mag vertoeven. Een
paar jaartjes geleden heb ik ‘eindelijk’ de knoop doorgehakt
om mij aan te sluiten bij de N-VA in Meise. Die partij was
toen, en is nog steeds, de enige partij die mij de zekerheid gaf
dat ze écht iets wou veranderen en voor vooruitgang stond.
Door mijn steeds groeiende frustratie over het Brusselse
beleid – waar ik 40 jaar in de administratie heb gewerkt –
was dat een logische keuze. Ik wou dat er iets veranderde
voor de Vlamingen in Brussel, die er als ‘minderheid’ niet
altijd rechtvaardig worden behandeld, integendeel. Ik wou er
niet langer ‘bij staan en naar kijken’, maar effectief ook iets
doen, hoe klein die bijdrage ook mag zijn.”

Luisteren naar wat er leeft in de buurt
“Ik ben enorm begaan met wat er in mijn directe leefomgeving
gebeurt en luister dan ook heel geïnteresseerd naar wat er in
de buurt (in mijn geval hoofdzakelijk Eversem) heerst, wat
de frustraties, vragen en opmerkingen zijn die bij de buren

leven. Die bekommernissen leg ik dan voor tijdens de
bestuursvergaderingen om ze te bespreken en om samen
naar oplossingen te zoeken, wat niet altijd evident is.”

Dierenvriend
“Dieren en de natuur liggen me heel nauw aan het hart en
ik ben dan ook lid van GAIA. Problemen die onze dieren
aanbelangen breng ik dan ook ter sprake bij de hiervoor
bevoegde persoon, met name Gerda, onze burgemeester. Zij
is net als ik een grote dierenvriend, zoals trouwens de meeste
partijgenoten; ik noem ons dan ook al lachend de ‘groener
dan groene’ partij.”
“Ik ambieer geen grote politieke
carrière, wat niet wegneemt dat ik me
met hart en ziel inzet voor het behoud
en de vrijwaring van onze groene,
rustige, veilige Vlaamse gemeente.”

Wist u dat ...
ons bestuurslid Ilse Spooren nu ook lid is van het arrondissementeel N-VA-bestuur van Halle-Vilvoorde?
Proficiat Ilse en veel succes!
de studie naar een ecotunnel over de A12 sinds kort officieel een Vlaamse prioriteit is? 250.000 euro wordt voorzien.
onze gemeente samen met de provincie investeert in een facelift van de Pastorietuin in Meise? Hiermee wil het bestuur
ook inzetten op meer natuur dicht bij de inwoners.
N-VA Meise een alternatief eetfestijn organiseerde? Dank aan allen die een dessertdoos bestelden!

www.n-va.be/meise
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meer re
Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch
klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.
U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat
lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de
andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen
gedomineerde uitstelregering.
Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder
volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat
economisch rechthoudt:

Bevolking

Belastingen

Export

58% 42%

63% 37%

83% 17%

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA.
Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be

“

Bij de N-VA telt uw stem wél mee.
De N-VA zal de komende jaren meer
dan ooit waken over de belangen
van álle Vlamingen.
Bart De Wever
Voorzitter

