
Laat u vaccineren
Corona houdt ons nu al een jaar gegijzeld. Veel mensen hebben het zwaar, maar er 
komt licht aan het einde van de tunnel. Wetenschappers hebben het beste van zichzelf 
gegeven waardoor er al verschillende vaccins beschikbaar zijn die bescherming bieden 
tegen het virus. Vaccinatie is de beste manier om ons normale leven en onze vrijheid 
terug te krijgen. En u doet het niet alleen voor uzelf, maar ook voor de gemeenschap: 
om groepsimmuniteit op te bouwen is het immers noodzakelijk dat 70 procent van 
de bevolking zich laat inenten. Inwoners van Meise halen hun vaccin in De Zijp in 
Wemmel.

Beste inwoner van Groot-Meise,

Ik schrijf dit voorwoord op het ogen-
blik dat het overlegcomité de nieuwe 
versoepelingen uitlegt. Eindelijk komt er 
licht aan het einde van de coronatunnel.

Hopelijk kunt u net als ik genieten van 
de eerste lentezonnestraaltjes in het 
bijzijn van kinderen, kleinkinderen, 
vrienden en familieleden. We kunnen 
ook al concrete plannen maken om 
vanaf mei weer de bloemetjes buiten 
te zetten met een lekkere pint of een 
heerlijk menu bij onze horeca. 

Ik ben ervan overtuigd dat we deze 
versoepelingen te danken hebben aan 
de inspanningen van de meesten 
onder ons, en wil u hiervoor dan ook 
bedanken. Maar volhouden blijft de 
boodschap. Nu vooral niet opgeven, 
de aanhouder wint!

Graag tot ziens op een van de 
toplocaties in onze gemeente.

Onder de paraplu van Eerstelijnszone 
Grimbergen werden twee vaccinatie-
centra opgericht, één in Londerzeel en 
een tweede in Wemmel. De inwoners 
van onze gemeente worden uitgenodigd 
in De Zijp in Wemmel. Daar gingen 
de vaccinaties van start op maandag 
1 maart. Onze woonzorgcentra en het 
zorgpersoneel hebben hun vaccinatie al 
achter de rug. 

Honderd vaccins per uur
In De Zijp komen eerst de 65-plussers, 
risicopatiënten en essentiële beroepen 
aan bod. Nadien is de rest van de volwas-
sen bevolking aan de beurt (start juni). 
De snelheid van vaccineren zal vooral 
afhankelijk zijn van de levering van 
vaccins. In Wemmel kunnen tot honderd 
personen per uur worden ingeënt. 

Eens u gevaccineerd bent, blijft waak-
zaamheid geboden: afstand, mondmas-
kers, handhygiëne enzovoort moet men 
blijven toepassen. 

Bedankt, vrijwilligers
Wie zelf niet tot in De Zijp geraakt, kan 
een beroep doen op de Minder Mobielen 
Centrales. Geraakt u ook zo onmoge-
lijk tot in het vaccinatiecentrum? Dan 
wordt u thuis gevaccineerd. We vergeten 
niemand! Tal van vrijwilligers hebben 
zich aangeboden om zowel in de zorg 
als in de logistieke ondersteuning hulp 
te bieden. Bedankt daarvoor! Meldde u 
zich aan als vrijwilliger maar werd u nog 
niet uitgenodigd voor een gesprek? Geen 
nood: ook de komende maanden zullen 
vrijwilligers altijd een handje kunnen 
toesteken.

Ann Van den 
Broeck

Afdelingsvoorzitter

Vrolijk 
Pasen!

Meise heeft het tijdens deze 
crisis heel goed gedaan. Dat is 
mede dankzij úw inzet. Nu doe ik 
een warme oproep om u te laten 
vaccineren. Twijfelt u? Spreek 
gerust uw huisarts aan.” 

Gerda Van den Brande
Burgemeester

Blijf op de hoogte 
van onze acties
Volg ons op Facebook
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De plannen van de Brusselse regering om pendelaars vanaf 2022 te laten betalen, stuiten op verzet in heel wat Vlaamse 
gemeenten, zo ook in Meise. Op initiatief van Toekomstforum Halle-Vilvoorde bracht de N-VA de kwestie op de agenda 
van de gemeenteraad in februari. Een ruime meerderheid in de raad tekent verzet aan tegen de Brusselse stadstol.

Burgemeester Gerda Van den Brande: 
“Wij komen op voor de belangen van onze 
inwoners. Deze stadstol eenzijdig doorvoe-
ren, zonder onderling overleg en akkoord, 
is geen goed of positief nabuurschap. 
Vlaanderen ondernam verschillende 
pogingen om tot overleg met de Brusselse 
regering te komen, maar voorlopig bleven 
die zonder succes. Begin december keurde 
het Vlaams Parlement een resolutie goed 
waarin men de Vlaamse Regering oproept 
om alle juridische middelen aan te wenden 
om ervoor te zorgen dat de stadstol de 
Vlaamse pendelaar niet discrimineert. 
Ook in het Waalse parlement klonk overi-
gens eenzelfde oproep.”

Geen alternatief
Fractieleider Jaak Wouters: “Meer dan de 
helft van de 700.000 Brusselse jobs wordt 
ingevuld door niet-Brusselaars. Vanuit 
Meise pendelen 2.996 burgers naar het 
Brussels gewest voor het werk. Bijna veer-
tig procent van die pendelaars gaat met 
de auto naar Brussel. Er zijn onvoldoende 
alternatieven voor de wagen beschikbaar. 
De inwoners van Meise gaan soms ook 
naar Brussel voor dienstverlening, winkels 
en cultuur. Veel mensen uit onze streek 
zijn aangewezen op Brussel voor een 
ziekenhuis. Erger nog is dat de inwoners en 
ook de gemeente zelf door de onvolledige 
splitsing van het gerechtelijk arrondisse-
ment Brussel-Halle-Vilvoorde nog steeds 
aangewezen zijn op de rechtbanken in 
Brussel. Dat is onaanvaardbaar.”

Brussel mag kosten niet doorschuiven
Schepen van Financiën Jonathan De 
Valck: “Voor de Vlaamse (en Waalse) 
autopendelaars is het een nieuwe bijkomende 
belasting. De belasting zal gelden over de 
volledige oppervlakte van het gewest en 
zou kunnen oplopen tot 2.000 euro per 
jaar. Hoewel de exacte modaliteiten nog 
bekend moeten worden, is het duidelijk dat 
het gaat om een fiscale ongelijkheid en een 
zuivere belastingverhoging. Brussel mag 
geen kosten doorschuiven naar de pen-
delaars van Meise. De impactstudie wijst 
bovendien uit dat de tol niet in verhouding 
staat tot de eventuele tijdswinst door min-
der files. De welvaart van onze pendelaars 
gaat er dus hard op achteruit.”

Watertappunten
Er komen watertappunten in alle 
sport- en schoolinfrastructuur van 
de gemeente. Dat is goed voor de 
gezondheid én voor het milieu! 

Burgemeester Gerda Van den Brande. 

Nieuwe 
petanqueterreinen
Er komen een aantal nieuwe petanque-
banen in Meise. De oude maakten 
plaats voor een speeltuin in basisschool 
De Leertuin. De aanleg van vier nieuwe 
velden en de heraanleg van de bestaande 
aan Barmââs zijn volop bezig, zodat het 
petanqueseizoen tijdig kan starten. 

Schepen van Sport Jonathan De Valck. Flitsnieuws
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Bedankt Herwig, welkom Ann!
Ons bijzonder gewaardeerd gemeenteraadslid Herwig Cornelis nam afscheid 
als raadslid. Herwig heeft zich vele jaren ingezet voor onze gemeente, eerst 
als lokaal Volksunie-icoon, later als bezieler van de N-VA-afdeling in 
Meise-Wolvertem. Hij was voorzitter van de toenmalige vzw Sport & 
Recreatie, OCMW-voorzitter en schepen. Mede dankzij Herwig staat onze 
afdeling vandaag sterk. Over de partijgrenzen heen wordt Herwig beschouwd 
als iemand met dossierkennis en visie en bovenal als een rechtvaardig, eerlijk 
en empathisch persoon. Herwig, hartelijk bedankt voor je jarenlange inzet! 

Onze afdelingsvoorzitter Ann Van den Broeck volgt Herwig op. Ann is al 
lang actief binnen de plaatselijke N-VA-afdeling. Als bestuurslid mocht zij in 
de bestuursperiode 2012-2018 al kennismaken met het reilen en zeilen in de 
gemeenteraad. Met slechts een paar stemmen te kort werd zij in 2018 de eerste 
opvolgster voor de N-VA. In 2019 werd Ann verkozen als afdelingsvoorzitter, 
een taak die zij tot bij de volgende interne verkiezingen zal waarnemen.

Coronasteunmaatregelen
De gemeenteraad keurde de schorsing van 
een aantal belastingen, retributies, huur- en 
inschrijvingsgelden goed. Zo wil men de 
middenstand en verenigingen een extra steun 
geven naast alle andere maatregelen. De 
schorsing geldt voorlopig tot eind maart 2021.

Sportschuur
De terreinen rondom de Sportschuur 
worden grondig onder handen genomen 
met een budget van 250.000 euro. Hoe ze 
er in de toekomst zullen uitzien? Dat is nog 
een vraagteken, want dat mogen buren en 
gebruikers mee beslissen in het participatie-
project dat de gemeente opstart.

 Schepen van Sport Jonathan De Valck en 
burgemeester Gerda Van den Brande gingen de 
terreinen al grondig bestuderen. 

… de renovatie-
werken aan de 
Home van Gysel
goed opschieten?

Wist u dat ...
… wij blijven verder werken 
aan een nette gemeente? De 
nieuwe borstelveegmachine
en ook de uitbesteding van het 
onderhoud van de openbare 
vuilnisbakjes aan Incovo 
– waardoor de groendienst zich 
kan focussen op de kerntaken – 
maken het verschil.

… de inwoners goed de weg 
hebben gevonden naar de 
livestream van de gemeente-
raad? In november startten 
we met 83 kijkers. In december 
waren het er al 135, in januari 
haalden we zelfs 198 kijkers! 
In februari volgden 115 
mensen de bijeenkomst. 
Mooie resultaten die duiden 
op veel betrokkenheid, aldus 
gemeenteraadsvoorzitter 
Katrien Uyttersprot.

… uw burgemeester en ook andere leden van 
ons bestuur actief zijn als vrijwilliger? Zo zorgen 
Gerda en Karin er mee voor dat het bezoek in het 
woonzorgcentrum goed verloopt. Karin is boven-
dien ook nog actief in de fi etsbib.

www.n-va.be/meise
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 
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Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Pal� jn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Gerda Van den Brande, burgemeester

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
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