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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 18 mei. 

Meise tegen corona 
Beste inwoner van Meise-Wolvertem,

De coronacrisis plaatst ons allen voor 
enorme uitdagingen. Om het virus 
zoveel mogelijk in te dijken en de curve 
af te vlakken, zijn bijzonder strenge 
maatregelen nodig. Die regels redden 
letterlijk levens en de meerderheid van 
onze inwoners volgt ze goed op. Maar ik 
besef dat de regels erg ingrijpend zijn en 
ons raken in de kern van ons bestaan: 
we missen familie en vrienden, kinderen 
missen de school en het lokale bruisende 
leven in onze gemeente, dat we zo  
koesteren, ligt lam.

Uw lokaal bestuur staat voor u klaar
Uw gemeentebestuur nam zijn verant-
woordelijkheid om alles in goede banen 
te leiden. We namen heel wat maat- 
regelen om u correct te informeren,  
te ondersteunen waar mogelijk en ook 
om onze lokale handelaars een duwtje 
in de rug te geven tijdens deze moeilijke 
tijd. U leest er alles over op de binnen-
pagina’s. Ook de politie werd maximaal 

gemobiliseerd om de naleving van de 
maatregelen te garanderen in het belang 
van ieders gezondheid. Onze gemeen-
telijke diensten bleven – weliswaar 
op aangepaste manier – operationeel 
en vooral in onze zorgdepartementen 
werden bovenmenselijke inspanningen 
geleverd om aan alle noden te voldoen.

Solidariteit en Vlaamse veerkracht 
Moeilijke tijden halen ook het beste in 
de mens naar boven. Dat zie ik dagelijks 
in onze gemeente. Heel wat helpende 
handen werken mee aan oplossingen. 
Mensen tonen zich solidair met wie 
kwetsbaar is, ieder met zijn talent. Of 
het nu is als vrijwilliger, als naaister  
van mondmaskers, als muzikant …  
We laten elke dag opnieuw zien dat we 
een solidaire Vlaamse gemeente zijn met 
veerkrachtige inwoners. Een bijzonder 
hoopvol signaal. 

Hou het veilig en gezond. 

Gerda Van den Brande, burgemeester

Veel moed aan alle
hulpverleners

#Coronavirus

Koop ook lokaal

Steun lokale handelaars 

tijdens de coronacrisis

Bedankt!

 Burgemeester Gerda Van den Brande 
vindt het belangrijk om de vinger aan de 
pols te houden. “Daarom zet ik me in als 
vrijwilliger in het schakelzorgcentrum in 
Vilvoorde, waaraan ook onze gemeente 
meewerkt. Verpleegkundige ben je  
immers voor je hele leven”, aldus Gerda. 



meise@n-va.be

Contact met de gemeente

Beschermingsmateriaal

Afhaaldienst bibliotheek Recyclagepark open op afspraak

Meise legt een strategische reserve mondmaskers aan.  
Iedereen die een mondmasker nodig heeft, kan er een  
aanvragen. We nemen gerichte maatregelen voor onze  
scholen, ons woonzorgcentrum Residentie Van Horick en  
het gemeentepersoneel.

De bibliotheek zorgde voor een afhaaldienst, waardoor u  
nog steeds materiaal kan ontlenen. Bestellen kan via  
www.bibmeise.be.

We promoten lokaal kopen door alle horeca- en handelszaken 
in Meise waar men maaltijden kan afhalen of die goederen 
aan huis leveren, handig op te lijsten op de gemeentelijke 
webstek.

Het recyclagepark is sinds 8 april open. U moet wel vooraf 
reserveren. Op die manier vermijden we een stormloop. Het 
systeem werkt vrij goed. Veel burgers reageren tevreden 
dat ze niet in lange wachtrijen moeten aanschuiven zoals bij 
sommige andere recyclageparken.

www.meise.be

Meise helpt

Uw burgemeester Gerda Van den Brande houdt contact met 
u via videoboodschappen waarin ze de maatregelen toelicht. 
Alle 80-plussers werden opgebeld door de gemeente en  
kregen dankzij de medewerking van Bpost ook een kaartje  
in de bus.

Lees alle informatie ook op onze webstek www.n-va.be/meise en volg de Facebookpagina van onze afdeling N-VA Meise-Wolvertem.

Lokale steunmaatregelen

Langere betalingstermijn en  
vrijstelling belastingen

Steunfonds

voor zorgverstrekkers, handelaars, verenigingen en álle inwoners

We steunen burgers, gezinnen en de lokale middenstand 
door betalingstermijnen te verlengen en hen vrij te stellen van 
bepaalde belastingen, retributies en huur.

We richten een COVID-19-steunfonds op van 100.000 euro 
voor de aankoop van materialen, prestaties van derden en 
ondersteuning van derden. Op die manier kan het openbare  
leven na de versoepeling van de coronamaatregelen zo  
spoedig mogelijk hervatten en/of normaliseren.

Via het platform ‘Meise helpt’ kan u aangeven welke hulp u 
nodig heeft en kunnen vrijwilligers intekenen. Het OCMW lan-
ceerde een gratis boodschappendienst voor risicogroepen. En 
dankzij een voorrangspas krijgen zorgverleners die in Meise 
wonen of werken, voorrang bij apothekers en supermarkten.

Overzicht horeca en handelaars
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www.n-va.be/meise

Gefeliciteerd, Charlotte!
Gemeenteraadslid Charlotte Meulemeester  
verwelkomde een dochtertje in haar gezin.  
We wensen haar van harte proficiat en veel geluk! 

Proficiat, Jan en Elza!

Onze trouwe leden Jan en Elza vierden hun 
65ste huwelijksverjaardag. Wij wensen hen 
van harte proficiat, een goede gezondheid en 
nog veel mooie momenten samen!

Bestuurslid in de kijker: 
Ivan De Baerdemaeker
Ivan is gehuwd met Tatiana en is papa van Myla, Myles en Arsen-Severin. 
Hij is een geboren en getogen Merchtemnaar, maar woont al sinds  
2005 in het mooie Meise. Ivan heeft sinds jaar en dag een hart voor 
Vlaanderen. Zo’n tien jaar geleden sloot hij zich – gedreven door sociaal 
engagement en ondernemingszin – aan bij de lokale N-VA-afdeling. 

Ivan is de secretaris van N-VA Meise. Daarnaast is hij lid van het  
beheersorgaan van de bib. “Als secretaris zet ik mijn schouders onder 
plaatselijke projecten die onze afdeling zichtbaarder maken, meer  
edraagkracht geven en voorbereiden op de toekomst”, legt hij uit. 

Gezond beleid
Als bedrijfsleider kent Ivan de noden van onze economie. “Mijn aandacht 
gaat naar een transparant en gezond beleid binnen onze  
gemeente. Op die manier komt elke burger tot zijn 
recht, in een gemeente waar het aangenaam leven is.”

Zo’n aangename gemeente is volgens Ivan veilig en 
Vlaams. Maar hoe graag hij ook in het mooie Meise 
vertoeft, ook exotische reizen kunnen hem zeker 
bekoren. 

Digitale gemeenteraad
Ook in coronatijden werkt uw gemeentebestuur 
verder, misschien zelfs intenser dan ooit. Om de 
veiligheidsmaatregelen in acht te nemen, vergaderden 
de raadsleden in maart schriftelijk via e-mail. Voor 
de raden van april en mei werd een videoconferentie 
georganiseerd. 

“Het is cruciaal dat het lokale bestuur verder werkt in 
deze uitdagende tijd”, zegt gemeenteraadsvoorzitter 
Katrien Uyttersprot. “Dankzij de constructieve inzet 
van alle raadsleden lukt dat aardig. Tijdens de eerste 
digitale gemeenteraad van april gaven we ook een 
hartverwarmend applaus voor alle helpende handen 
in onze gemeente.”

Katrien Uyttersprot  
Gemeenteraadsvoorzitter

Jonathan De Valck, schepen van Begraafplaatsen

Onze dierbare overledenen verdienen een nette rustplaats
Uw lokaal bestuur heeft beslist om het onderhoud van de begraafplaatsen uit te besteden. “We konden het onkruid amper  
bijhouden. Daarom besloten we om de bedrijven Pro Natura en Krinkels in te schakelen om het onderhoud te waarborgen.  
Onze dierbare overledenen verdienen een nette rustplaats”, zegt schepen van Begraafplaatsen Jonathan De Valck.

De Valck geeft toe dat het een hele opgave was om de begraafplaatsen proper te houden. “Het onkruid was amper bij te houden  
door regen en zon. Omdat we sinds 2015 geen pesticiden meer mogen gebruiken, is dat nog moeilijker”, zegt hij. 

Spic en span
Meise is niet de enige gemeente die dat ondervond. Doordat de gemeente de vacatures bij de groendienst  
maar moeilijk kan invullen, besloot ze het over een andere boeg te gooien. “We besteden deze taak dus uit 
en zullen het achteraf evalueren. Maar één ding is zeker: de begraafplaatsen moeten er spic en span  
bijliggen”, besluit schepen De Valck.

Eetfestijn
Als de coronamaatregelen 
het toelaten, verwelkomen 
wij u graag op zaterdag  
19 september van 12 tot 21 
uur in de Parochiezaal in 
Westrode. 

We kijken ernaar uit!
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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

012095


