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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 29 juni.

Beste inwoner
Ook al blijven grote evenementen verboden, onze Vlaamse 
feestdag laten we niet zomaar passeren. Het zag er lang 
naar uit dat we deze 11 juli niet samen zouden kunnen 
vieren, maar door jullie inspanningen en burgerzin kan dat 
nu toch. Bedankt daarvoor. Dank aan iedereen die tijdens 
deze zware periode zijn steentje bijdroeg.

Tijdens de voorbije weken en maanden heb ik meer dan 
ooit beseft dat onze identiteit en patriottisme enorm  
belangrijk zijn. Ze geven ons het gevoel dat we erbij horen, 
dat we deel uitmaken van iets groters dan enkel het  
individu. 

Wat ons verbindt, zijn niet de kleuren van onze huid, de 
standpunten van ons geloof of de oorsprong van onze 
namen. Wat ons uitzonderlijk maakt, is onze trouw aan 
onze cultuur, onze taal, onze plaats op de wereld, onze 
vrijheid en democratie.  Het is samen frietjes eten, gezellig 
iets drinken op het dorpsplein, een praatje maken op de 
markt. Fier zijn op de Ronde van Vlaanderen en weten wie 
Urbanus is. 

Op het hoogtepunt van de coronacrisis, toen ons contact 
met elkaar beperkt was, hielp een vlag in onze tuin of  
buiten applaudisseren om ons verbonden te voelen met 
elkaar. Laat dat nu ook het geval zijn voor onze Vlaamse 
feestdag in Groot-Meise. Toon dat je een trotse Vlaming 
bent en hang je Vlaamse Leeuw uit op 11 juli.

Op zaterdag 11 juli vindt er een klein en gezellig optreden 
plaats tussen de terrassen in Meise-dorp (tussen 19.30 uur 
en 20.30 uur). Wij tekenen alvast present! Zo steunen we 
tegelijkertijd ook onze lokale horeca. Cultuur en traditie  
maken ons sterker. Ze sluiten niet uit, maar brengen  
samen. Ze hebben het potentieel om het allerbeste uit 
onszelf te halen.

Ik wens u van harte, namens het 
hele afdelingsbestuur, een  
prachtige Vlaamse feestdag toe!

 
Ann Van den Broeck

Afdelingsvoorzitter

Extra Vlaamse middelen voor Meise (p. 3)Werken aan Home Van Gysel gestart (p. 2) 

Hang de Vlaamse Leeuw uit op 11 juli!
Op 11 juli vieren we onze Vlaamse feestdag. Door deze uitzonderlijke  
omstandigheden gaat de traditionele viering jammer genoeg niet door.  
Toch willen we de straten kleuren met onze fiere Vlaamse Leeuw.  
Wij hangen onze vlag alvast buiten, jij toch ook? 

Stuur ons gerust een foto van jouw vlag! Delen kan via sociale media of via  
meise@n-va.be.



meise@n-va.be

Werken aan Home Van Gysel gestart
Op 18 juni zijn de werken aan het Home Van Gysel in de Krogstraat eindelijk 
gestart. Het einde van de werken is voorzien begin mei 2021. 

De huidige toestand van het gebouw noopt tot een grondige renovatie. Het 
gebouw wordt volledig geïsoleerd. In totaal zullen er vijftien flatjes vernieuwd 
en verbouwd worden, waardoor ze ook groter worden. Elke flat krijgt ook een 
individuele teller. Er verdwijnen slechts twee flatjes.

Ruimere flats
Ondertussen verblijven enkele bewoners in noodwoningen. Burgemeester Gerda 
Van den Brande: “Het geduld van de bewoners wordt al lang op de proef gesteld. 
Ik ben erg tevreden dat we hen nu een terugkeerdatum kunnen voorleggen. Hun 
flat zal er helemaal anders uitzien: ruimer en warmer, met een nieuwe keuken en 
nieuw sanitair. Er zal ook meer lichtinval zijn, wat de flatjes gezelliger maakt.”

De gemeente investeert in totaal bijna 1,5 miljoen euro in dit project. 

 V.l.n.r.: burgemeester Gerda Van den Brande,  
gemeenteraadslid Herwig Cornelis, schepen Jonathan 
De Valck, gemeenteraadslid Jaak Wouters en  
afdelingsvoorzitter Ann Van den Broeck.

Iedereen een mondmasker
Mondmaskers spelen een belangrijke rol in de afbouwstrategie 
van de coronamaatregelen en de heropstart van onze economie. 
Zo zijn ze verplicht op het openbaar vervoer, op de middelbare 
school, op het werk als u geen 1,5 meter afstand kunt houden, 
bij de kapper en de schoonheidsspecialist en voor bepaalde 
beroepsgroepen. Het dragen van een mondmasker wordt ook 
aangeraden in het openbare leven, zeker op plaatsen waar het 
moeilijk is om voldoende afstand te bewaren.

Bedankt, vrijwilligers!
De federale overheid beloofde om elke burger één mondmasker 
en twee filters te bezorgen. Heel wat filters werden in onze 
gemeente al bedeeld door gemeentepersoneel en vrijwilligers. 
Ook de leden van ons afdelingsbestuur staken een handje toe. 
Bedankt aan iedereen die geholpen heeft! De verdeling van de 
federale mondmaskers gebeurt via de apothekers. Lees er meer 
over via www.meise.be. 

Gemeentelijke reserve
Daarnaast legde uw gemeentebestuur zelf een strategische  
reserve van mondmaskers aan. “Iedere Meisenaar ouder dan  
12 jaar die een mondmasker wenste te ontvangen of zelf moeilijk 

aan een masker geraakte, kon bij de gemeente een mondmasker 
aanvragen. Al die maskers werden inmiddels bezorgd, alweer 
dankzij heel veel helpende handen”, verduidelijkt burgemeester 
Gerda Van den Brande. 

Let wel: het dragen van een mondmasker vervangt de andere 
maatregelen om uzelf te beschermen niet! Blijf thuis wanneer u ziek 
bent, was regelmatig uw handen, houd afstand, etc. Die regels blijven 
onverminderd gelden. 

N-VA Meise-Wolvertem steekt leden hart onder de riem

 Ook de leden van ons afdelingsbestuur staken een handje toe bij de 
verdeling van de mondmaskers en filters. 

 Voorzitter Ann Van den Broeck en organisatieverantwoordelijke Karin De Petter.

Ook ons afdelingsbestuur zat tijdens de coronacrisis niet 
stil. “Onze bestuursleden gingen op pad om bij onze leden 
een kaartje te bussen. Daarmee wilden we hen een hart 
onder de riem steken. De opgelegde maatregelen waren 
nodig voor veiligheid en gezondheid, maar ze waren niet 
vanzelfsprekend. We wilden de mensen bedanken voor 
hun inspanningen en hen oproepen om vol te houden.  
Bij het kaartje zat ook een zelfgemaakt mondmasker.  
Ik ben fier op onze warme ploeg van bestuursleden die 
ook in deze moeilijke tijd engagement blijft tonen”, aldus 
afdelingsvoorzitter Ann Van den Broeck. 
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www.n-va.be/meise

Bestuurslid in de kijker:  
Stijn De Mars
Stijn is 37 jaar en woont al heel zijn leven in Wolvertem.  
Hij is trots op onze landelijke Vlaamse gemeente. 

Hij deed eerst ervaring op 
in de privésector, alvorens 
in 2010 bij de N-VA te 
belanden. “Mijn  
nieuwsgierigheid naar de  
werking van een partij 
achter de schermen deed 
mij uiteindelijk de stap 
zetten.” Momenteel is 
Stijn fractiesecretaris in 
het Brussels Hoofdstede-
lijk Parlement waar hij een team van adviseurs aanstuurt. 
De afgelopen tien jaar bouwde hij dus al een stevig netwerk 
opgebouwd binnen de partij. 

Stijn maakt ook deel uit van het bestuur van N-VA Meise. 
“Een hele eer”, vindt hij zelf. “Tijdens bestuursvergaderingen 
wisselt men van gedachten en doet iedereen suggesties om 
van Meise een nog mooiere gemeente te maken. We moeten 
ervoor zorgen dat we ons landelijk karakter bewaren voor 
de toekomstige generaties. Zo blijven we een gemeente waar 
jong en oud zich goed in hun vel voelt.”

Armoedebestrijding en steun voor kwetsbare gezinnen
Daarnaast trekt Vlaanderen ook middelen uit om kwetsbare huishoudens extra te ondersteunen. Ook op onze gemeente 
Meise hebben deze maatregelen een positieve impact. 

•  Zo kan Meise rekenen op een eenmalige subsidie van 23.193 euro om in te zetten in de strijd 
tegen armoede.

•  Daarnaast kan Meise 24.481 euro inzetten om tijdelijk extra financiële ondersteuning te  
bieden aan kwetsbare gezinnen en alleenstaanden met een laag inkomen. Dat gebeurt via 
een consumptiebudget. Met deze maatregel wil de Vlaamse Regering zowel de koopkracht 
van kwetsbare gezinnen versterken als de lokale economie zuurstof geven.

•  Gezinnen die als gevolg van de coronacrisis een inkomensdaling kenden of een  
gezinsinkomen hebben dat minder dan 2.213 euro per maand bedraagt, kunnen tot slot 
rekenen op een eenmalige Covid-19-toeslag via het Groeipakket (kinderbijslag).

Extra Vlaamse middelen voor Meise

Ruim 200.000 euro voor sport, jeugd en cultuur
“Vlaanderen voorziet 201.420 euro voor sport, jeugd en cultuur in onze gemeente”, zeggen  
burgemeester Gerda Van den Brande, ook bevoegd voor cultuur, en schepen van Sport Jonathan 
De Valck. “Deze extra middelen zijn voor vele verenigingen een hart onder de riem. Het is een 
belangrijk teken van waardering voor hun nuttige maatschappelijke rol. Ze geven mee vorm aan 
het sociale weefsel in Meise. De extra middelen zullen doelgericht besteed worden.”

 Ons bestuurslid Theo Lavers 
zette mee zijn schouders onder 
de schenking van ICT-materiaal 
aan onze gemeente. Dat materiaal 
wordt verdeeld via de scholen en 
de sociale dienst.

Steun onze  

horeca en  

lokale  

handelaars!

3



De N-VA nam het voortouw met 
een oproep om duurzaam en 
verantwoord aan de slag te 

gaan, om bedrijven en winkels 
maximaal te heropenen. We 

bieden ook perspectief om tijd 
door te brengen met vrienden of 
een familie-uitstap te doen. Om 

weer op café of restaurant te 
gaan. Altijd met respect voor de 
hygiëne- en veiligheidsregels.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

De Vlaamse Regering heeft geen 
volmachten nodig om een robuust 
beleid te voeren. Denk maar aan de 
economische steunmaatregelen 
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd 
werkte minister van Onderwijs Ben 
Weyts een akkoord uit met het 
onderwijsveld. In tegenstelling tot 
Franstalig België laat Vlaanderen 
geen half schooljaar verloren gaan.”

Jan Jambon
Minister-president

1,5m

Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse 
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het 

tijd voor een veilige en duurzame heropstart. 
Zowel economisch als sociaal.

De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen, 
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal 
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt, 

staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die 
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die

 we verder moeten stimuleren.

Vlaamse veerkracht


