
Noteer in uw agenda

25 september: 
eetfestijn
We verwelkomen u graag in ‘De Zaal’, 
Jan Hammeneckerstraat 57 in Westrode.

Meer info op www.n-va.be/meise.

Wangedrag moet stoppen
Het centrum van Wolvertem wordt al een tijdje geteisterd door een 
aantal amokmakers. Dergelijk wangedrag zorgt bij u als buurtbewoner 
voor een onveilig gevoel en is een inbreuk op uw woon- en leefgenot. 
Laat het duidelijk zijn: wij tolereren dit niet en treden kordaat op.

Vaste én mobiele 
camera’s verspreid over 
Meise en Wolvertem

Gemeenschapswacht
houdt oogje in het zeil

Opstart buurtwerking

Samenscholingsverbod 
op advies van de politie

Meer politiecontroles: 
systematische identiteits-
controles en fouilles

Plaatsverbod voor 
gekende amokmakers

“Dit zijn noodzakelijke maatregelen waarmee we een sterk signaal geven 
dat wangedrag en vandalisme geen plaats hebben in onze gemeente”, 
zegt burgemeester Gerda Van den Brande. “U kan erop rekenen dat ik de 
komende maanden en jaren hard blijf werken aan de veiligheid van onze 
gemeente. Ik blijf ook bereikbaar voor ieder van u voor eventuele sugges-
ties. Ziet u iets verdachts? Bel dan de politie via het nummer 101. Enkel 
zo zullen we er samen in slagen om de rust in onze gemeente te laten 
wederkeren.”

Kleur Meise geel!

Beste inwoner van Groot-Meise,

Langs deze weg wil ik u een prachtige,
warme zomer wensen, en een mooie 
Vlaamse feestdag.

Een Vlaams feest zoals u misschien wel 
verwacht, is dit jaar helaas nog niet ver-
antwoord te organiseren. Maar ik wil u met 
aandrang vragen om deze dag dit jaar niet 
onopgemerkt voorbij te laten gaan. Hang 
onze Vlaamse Leeuw op een zichtbare 
plaats, en kleur onze groene gemeente 
even geel. Wij komen zeker langs met een 
beloning. 

Verder hoop ik dat de laatste versoepelingen 
ons zullen toelaten om deze zomer weer 
ten volle te genieten, maar blijf steeds 
voorzichtig. 

We zien u graag terug – hopelijk zonder 
beperkingen – op ons jaarlijks eetfestijn op 
25 september in ‘De 
Zaal’ in Westrode.

Ann Van den Broeck
Afdelingsvoorzitter

Hang de Vlaamse Leeuw uit!

Wangedrag en vandalisme hebben 
geen plaats in onze gemeente. 
We treden streng op.” 

Gerda Van den Brande, burgemeesterGerda Van den Brande, burgemeester

N-VA Meise-Wolvertem wenst u 
een fijne Vlaamse feestdag

Meise-Wolvertem
N-VA Meise-Wolvertemwww.n-va.be/meisemeise@n-va.be
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Aanpak sociale woningfraude
Sociale woningen moeten gaan naar mensen die het écht nodig 
hebben. Niet naar fraudeurs. Ook onze gemeente engageert zich in 
de strijd tegen sociale woningfraude door buitenlands eigendoms-
onderzoek. Goedgekeurd door college en gemeenteraad.

Opening 
Plantentuin
De werken aan de Plantentuin vorde-
ren. Eind mei werd de ingang langs 
Meise-Dorp alvast plechtig heropend. 
“Meisenaren hebben gratis toegang tot 
de Plantentuin en maken daar mas-
saal gebruik van”, weet burgemeester 
Gerda Van den Brande. “Vorig jaar 
bezochten 14.000 Meisenaren de tuin, 
in 2018 zelfs een record van 21.500!”

Vooruitgang voor Haviland-site
De plannen voor een industriezone of harde invulling van de Haviland-
site in Westrode zijn finaal opgeborgen en dat vinden wij een goede zaak. 
De gemeenteraad zette in mei het licht op groen voor een haalbaarheids-
studie die de mogelijkheden moet onderzoeken voor een hedendaagse 
invulling op maat van de gemeente, met een combinatie van open ruimte, 
natuur, recreatie, innovatieve invulling … Ze zal ook nagaan voor welke 
pistes er draagvlak is bij de bevolking. Een stap vooruit dus in dit dossier 
dat al zoveel jaren aansleept. 

Erfgoed
Burgemeester Gerda Van den Brande 
mocht onlangs Vlaams minister 
van Erfgoed Matthias Diependaele 
verwelkomen in onze mooie gemeente 
voor een werfbezoek aan ‘Hof ten 
Steene’. Een beschermde vierkants-
hoeve met donjon waarvan de oudste 
elementen dateren van de 14de eeuw. 
De minister kwam en zag dat het 
goed was! 

Beweegbanken
In Wolvertem staat er sinds kort een beweeg-
bank aan het Neromhof. Die beweegbank 
staat er ter beschikking van alle inwoners 
om (buiten) te bewegen en te sporten. Het 
gemeentebestuur leent de beweegbank van 
Sport Vlaanderen om het succes ervan uit 
te testen. “Het gemeentebestuur heeft al 
budget voorzien om deze bestuursperiode te 
investeren in buitenfitnesstoestellen”, zegt 
schepen van Sport Jonathan De Valck, die 
de beweegbank samen met burgemeester 
Gerda Van den Brande uittestte.

Nieuwe fuifzaal
Meise werkt eraan om een fuifzaal voor 499 personen 
klaar te hebben tegen 2023, in de loods aan de Paling-
straat. Schepen Jonathan De Valck en burgemeester 
Gerda Van den Brande inspecteerden de locatie.

Flitsnieuws

Weg met 
zwerfvuil
Onze ondervoorzitter 
Alexander Aerden, 
burgemeester Gerda Van 
den Brande en schepen 
Jonathan De Valck staken 
de handen uit de mouwen 
en ruimden zwerfvuil.

meise@n-va.be
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Sluikstortprobleem carpoolparking: structurele 
oplossing nodig
De carpoolparking ligt er vies en vuil bij. Er wordt geregeld gesluikstort. De  
gemeente verwacht dat het Agentschap Wegen en Verkeer eindelijk iets doet aan  
het probleem. Ook al valt de carpoolparking niet onder het beheer van de gemeente, 
toch nam de gemeente het initiatief om er camera’s te plaatsen via Incovo. Die  
hebben al onmiddellijk resultaten opgeleverd. 

De gemeente deed een oproep aan het Agentschap Wegen en Verkeer en de bevoegde 
minister om eindelijk hun verantwoordelijkheid te nemen en een oplossing te bieden. 
De carpoolparking wordt heringericht. Agentschap Wegen en Verkeer gaat ook de 
vuilbakken wegnemen en verder inzetten op preventie. De resultaten daarvan worden 
opgevolgd en er volgt een evaluatie. “We laten dit dossier niet los en blijven aandringen 
op een structurele oplossing”, zegt schepen van Leefmilieu Jonathan De Valck.

Geurhinder in Rossem: gemeentebestuur deelt bezorgdheden  
van omwonenden
Het bedrijf Agroservice in Rossem vroeg een uitbreiding van zijn activiteiten aan. Dit tot grote ergernis van de omwonenden, 
want zij kaartten al lang aan dat de activiteiten van het bedrijf voor omgevingshinder zorgen. De gemeente heeft nu een besluit 
genomen over de vergunningsaanvraag.

Wat vroeg het bedrijf?
De vergunningsaanvraag van Agroservice 
had betrekking op verschillende zaken, 
waaronder de regularisatie van een biofilter 
en van twee mestzakken, een nieuwe 
wasplaats voor voertuigen, een bijkomende 
mazouttank, bijkomende opslag van 
dierlijke mest en een inrichting voor het 
bewerken van dierlijke mest. Agroservice 
vroeg bovendien om de bijzondere voor-
waarden te versoepelen die het gemeente-
bestuur het bedrijf in augustus vorig jaar 
had opgelegd in verband met nachtelijke 
transporten.

Geen versoepelingen
Er kwamen zo’n 220 bezwaarschriften 
binnen. Gelet op de huidige (geur)hinder-

problematiek, werd de vraag tot perma-
nente plaatsing van de mestzakken gewei-
gerd. Ook op het verzoek tot versoepeling 
van de nachtelijke transporten ging het 
gemeentebestuur niet in. De zware trans-
porten langs de Robbeekkouter veroor-
zaken lokaal geluidshinder, waardoor de 
nachtrust onderbroken wordt. Dit heeft 
een negatieve invloed op de gezondheid 
en het welzijn van de omwonenden. De 
gevraagde wasplaats voor voertuigen, 
een bijkomende mazouttank, bijkomende 
opslag van dierlijke mest en een inrich-
ting voor het bewerken van dierlijke mest 
werden eveneens geweigerd.

De biofilter zuivert de emissielucht van 
de lagune. Daarom biedt de biofilter een 

meerwaarde voor de buurt. Net als de 
aanpassing van de infiltratievoorziening 
werd de biofilter dan ook voorwaardelijk 
vergund. “Het gemeentebestuur volgt het 
dossier van nabij op om onaanvaardbare 
burenhinder te bestrijden”, besluit sche-
pen van Leefmilieu Jonathan De Valck.

In memoriam
De voorbije maanden 
moesten we afscheid 
nemen van enkele 
mensen die ons en leden 
van ons afdelingsbestuur 
heel dierbaar waren. Wij 
gedenken hen in onze 
herinneringen. 

Wiske Vandenperre, 
moeder van onze 
burgemeester Gerda 
Van den Brande en 
ons bestuurslid Leo

Margriet Hacour en Johan 
Van Nerum, moeder en broer 
van ons bestuurslid Herwig 
Van Nerum

Simone Andries, 
moeder van ons 
gemeenteraadslid 
Jaak Wouters

Jan Van Campenhout, 
echtgenoot van Elza Van 
den Brande

 “De gemeente plaatste op eigen initiatief 
al camera’s, maar blijft bij het Agentschap 
Wegen en Verkeer aandringen op een 
structurele oplossing”, aldus schepen van 
Leefmilieu Jonathan De Valck.

www.n-va.be/meise
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Dit huis-aan-huisblad is informatief 
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen 
uit tot bewegen, 

verlagen stress en 
maken mensen 

gelukkiger.”
Zuhal Demir

Al meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn 

er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele 
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet 
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.
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Al 68 
nieuwe bossen in
Vlaams-Brabant.

Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.


