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UW GEMEENTEBESTUUR KRIJGT 2 NIEUWE N-VA-GEZICHTEN

Jonathan als opvolger van Willy

De N-VA draagt Jonathan De Valck voor als opvolger van 
schepen Willy Kerremans. Die kondigde aan eind 2015 ontslag 
te willen nemen. Daarmee krijgt u als inwoner van Meise de 
jongste schepen ooit in uw gemeentebestuur.

VERTREK KERREMANS
Willy startte als schepen in januari 2013. Voordien was hij al 
zes jaar gemeenteraadslid. Met zijn ontslag geeft hij graag de 
kans aan de volgende generatie. De voorbije jaren maakte Ker-
remans werk van de gezondmaking van de Meisese gemeen-
tefinanciën en de verkeersveiligheid. 

JONGSTE SCHEPEN
Jonathan was al het jongste gemeenteraadslid ooit in Meise. In december wordt hij 25 
jaar, waarmee hij de jongste schepen ooit zal zijn in Meise. Hij woont al heel zijn leven 
in de gemeente Meise. Momenteel werkt De Valck als parlementair medewerker van 
Kamerlid Inez De Coninck uit Opwijk. Jonathan studeerde Bedrijfsmanagement - Fi-
nancie- en Verzekeringswezen en Politieke Wetenschappen. 

De uittredende schepen gaat Jonathan de komende maanden optimaal voorbereiden 
op zijn nieuwe functie. Jaak Wouters volgt Willy op in de gemeenteraad.

Gerda neemt de OCMW-fakkel over

Bij het begin van de legislatuur besliste OCMW-voorzitter Herwig 
Cornelis dat hij de fakkel na drie jaar wou doorgeven aan Gerda Van 
den Brande. Gerda heeft heel wat ervaring in de welzijnssector. Ze 
studeerde Verpleegkunde aan de Pius X school in 
Brussel. Na haar studies ging Gerda aan de slag in 
het OLV ziekenhuis van Asse. Nadien werkte ze 
in het woonzorgcentrum van het OCMW Meise. 
Gerda heeft daarnaast ook gewerkt als zelfstandige 
thuisverpleegster. 

Nu werkt ze halftijds in het OCMW van Londerzeel. 
Sinds begin 2013 is ze lid van de OCMW-raad en het Vast Bureau. 
Met al haar ervaring in de welzijnssector is Gerda dus de geknipte 
persoon om uw OCMW-voorzitter te worden. 

Annie Van Acoleyen uit Westrode volgt Gerda op in de OCMW-raad. 

N-VA Meise-Wolvertem 
nodigt u uit

Op zaterdag 26 september kan u 
vanaf 12 uur in het Willy Van-
denberghecentrum genieten van 
een lekker bordje soep of paté 
als voorgerecht en kippenpastei 
of Vlaamse stoofkarbonade als 
hoofdgerecht. De prijzen houden 
we democratisch.

Indien u nog een toemaatje wil, 
dan kan u ijs of taart bestellen. 
Dit alles kan u overgieten met een 
lekker wijntje en of bier. Uiteraard 
is er ook een vegetarische schotel 
beschikbaar. Het volledige N-VA-
bestuur en al uw N-VA-verkoze-
nen nodigen u van harte uit.
Tot dan!

12 uur
Willy Vanden-
berghecentrum

Jonathan en Willy schou-
der aan schouder.

Herwig Cornelis 
geeft de fak-
kel na drie jaar 
OCMW-voorzit-
terschap door.

Gerda Van den 
Brande heeft heel 
wat ervaring in 
de welzijnssector.

ZATERDAG

26
SEPTEMBER

2015

Het hele N-VA-afdelingsbestuur dankt Herwig en Willy voor hun jarenlange inzet. 
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N-VA werkt aan camera’s tegen sluikstorten

N-VA gaat voor een efficiënter wagenpark

Meise wordt geplaagd door allerlei illegale sluikstorten. Op 
uitdrukkelijke vraag van N-VA Meise gaat Incovo (intercommunale) nu 
mobiele camera’s inzetten tegen sluikstorten. Tegen het voorjaar van 
2016 worden die camera’s in dienst genomen. 

Incovo gaat de nodige mensen aanwerven en hen opleiden om de 
camera’s te bedienen. De camera’s zullen in eerste instantie geplaatst 
worden op de hot spots, de plaatsen die al jaren worden overspoeld 
met sluikafval.

SLUIKSTORTERS SANCTIONEREN
Dit gemeentebestuur heeft de bedoeling milieudelicten beter vast te 
stellen, zodat we sluikstorters kunnen sanctioneren met onder meer 

GAS-boetes. Om dit ook in de praktijk om 
te zetten heeft de milieuambtenaar een 
milieuhandhavingsprogramma opgemaakt waar zowel de gemeente als de politiezone 
KLM hun verantwoordelijkheid zullen nemen.

SENSIBILISEREN
Daarnaast gaat Meise de sensibiliseringscampagnes ook uitbreiden door meer 
aankondigingsborden tegen zwerfvuil en sluikstorten te plaatsen. De N-VA houdt zich 
uitdrukkelijk bezig met uw leefmilieu. Dit project heeft de primeur in heel de provincie 
Vlaams-Brabant. Uw gemeentebestuur toont  dat het denkt, durft en doet in functie van 
een netter leefmilieu. 

De N-VA zoekt voortdurend hoe we onze mooie 
gemeente efficiënter kunnen besturen. Daarom voert 
het gemeentebestuur een ‘track en trace’ systeem in 
op het volledige wagenpark.  Zo kan uw gemeente 
haar wagenpark eindelijk op een professionele manier 
beheren.

‘TRACK EN TRACE’ SYSTEEM
Een dergelijk systeem registreert de snelheden, 
afgelegde ritten, tijdsduur van ritten en stiltanden, 
zowel tijdens als buiten de werkuren. Door een badge 
voor iedere chauffeur weet men wie wanneer met 
het voertuig reed. Met het track en trace-systeem 
vermijdt de gemeente elke vorm van misbruik van haar 
wagenpark. Bij schade en ongevallen gaat men na wie 
met het voertuig reed. Van elke boete weet men wie 
ze heeft opgelopen. Het systeem wordt ingevoerd in 
samenspraak met de vakbonden.

BETER GEBRUIK VAN UW BELASTINGGELD
In noodgevallen ziet men onmiddellijk waar het 
voertuig zich bevindt. Zo traceer je ook gestolen 

voertuigen, waardoor diefstal quasi onmogelijk wordt. 
Het systeem laat toe nodige onderhoudsbeurten & 
autokeuringen tijdig te melden.  Op deze manier is 
elk voertuig steeds goed onderhouden, waardoor je 
als gemeente kosten bespaart. Ook analyseert het 
systeem de trajecten. Aan 
de hand van die analyses 
gaat uw gemeente haar 
chauffeurs tips geven om 
kostenbesparend en veiliger 
te rijden. 

Het systeem betaalt zichzelf 
terug op drie jaar. Het 
gemeentebestuur springt 
duidelijk zuinig om met uw 
belastinggeld.

Het N-VA-bestuur dankt Luc Larivière 
en alle deelnemers van de gemeentelijke 
zwerfvuilactie

Ann Van Den Broeck
Uw gemeenteraadslid

Paul Van Doorslaer
Uw schepen van Milieu

“Wil je een sluikstort melden? Dan stuur je een duidelijke e-mail 
naar sluikstort@incovo.be”

“De N-VA zoekt hoe je 
Meise efficiënter beheert”

JAAK 
WOUTERS
Voorzitter

BETTY 
VAN CAUTER
Ondervoorzitster

IVAN 
DE BAERDEMAEKER
Secretaris

WILLY
KERREMANS
Schepen van 
Financiën, Mobiliteit, 
Vlaams Karakter, 
Ontwikkelingssa-
menwerking

PAUL 
VAN DOORSLAER
Schepen van 
Openbare Werken, 
Leefmilieu, Regies, 
Duurzaamheid 

HERWIG 
CORNELIS
OCMW-voorzitter 
Schepen van Soci-
aal Beleid, Gelijke 
Kansen, Senioren, 
Tewerkstelling

HENDRIK 
VAN SCHEL
Fractievoorzitter 
gemeenteraad, 
politieraadslid

JONATHAN 
DE VALCK
Gemeenteraadslid, 
milieuraadslid

ANN 
VAN DEN BROECK
Gemeenteraadslid

GERDA
VAN DEN BRANDE
OCMW-raadslid, lid 
van het Vast Bureau

KARIN 
DE PETTER
OCMW-raadslid

ANNIE 
VAN ACOLEYEN
Bestuurslid

YVES 
MALFROID
Bestuurslid

PETER 
CARRIERE
Bestuurslid

JEANNINE 
POPPE
Bestuurslid

AXEL 
VAN RIET
Bestuurslid



Elza Van den Brande en Jan Van Campenhout vierden hun 60-jarige 
huwelijksfeest. Beiden zijn al jaren lid van de N-VA en voordien van 
de Volksunie. N-VA Meise feliciteert hen met zoveel jaren samen 
liefde, leed en geluk! Dat er nog vele gelukkige jaren mogen volgen.

meise@n-va.be www.n-va.be/meise

Panelgesprek met 4 straffe madammen! OCMW en gemeente Meise gaan samensmelten

Elza & Jan delen 60 jaar liefde, leed en 
geluk

In februari volgden de drie N-VA-OCMW-raadsleden, Gerda Van Den Brande, Annie Van Acoleyen 
(plaatsvervangend) en Karin De Petter een opleiding over “Integratie van het OCMW in de gemeente”. Een 
pluim op onze hoed, want we waren de enige aanwezigen van Meise. 

Deze integratie van gemeente en OCMW is voorzien voor eind 2018 en is gebaseerd op de conceptnota van 
bevoegd minister Liesbeth Homans. Deze nota werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering in januari 2015. 

Wat houdt deze integratie concreet in: 
• Het doel van deze integratie is: een sterker lokaal sociaal beleid 

in elke gemeente.
• Het OCMW als rechtspersoon verdwijnt maar de individuele 

hulpverlening blijft onder een apart sociaal comité.
• De gemeenteraad bepaalt het beleid: maximale integratie van de 

andere diensten die klantgericht en drempelverlagend moeten 
zijn.

• Sommige diensten kunnen verzelfstandigd worden, zoals het 
woonzorgcentrum of de bijzondere diensten.

• De gemeente neemt het patrimonium, de schulden, de rechten en 
de verplichtingen over van het OCMW.

Om dit te verwezenlijken heeft de Vlaamse 
Vereniging voor Steden en Gemeenten vier 
modellen uitgewerkt waaruit de gemeenteraad kan kiezen voor de uitvoering van het 
sociaal beleid. Er is één gezamenlijk uitgangspunt: zoveel mogelijk één loket vormen. 

De gemeenteraad heeft de volledige vrijheid om in functie van de lokale situatie 
de operationele uitvoering van het sociaal beleid zelf te doen, of intern of extern te 
verzelfstandigen. 

Er is dus nog heel wat werk aan de winkel. Wij houden jullie verder op de hoogte van het 
verloop. 

Vandalisme en graffiti 
De voorbije periode merken we een toename van vandalisme. We streven er nochtans 
naar onze gemeente proper en veilig te houden. Bushokjes worden vernield en 
publieke en private eigendommen worden geteisterd door graffiti.  

Het is onverantwoord om gemeenschapsgelden te moeten besteden aan het herstellen van 
dwaze vernielingen. Herstellingen van bushokjes en het verwijderen van graffiti  kosten 
onze gemeente veel geld, tijd en middelen, die we voor betere doelen zouden kunnen 
gebruiken.

Ik doe dan ook een oproep om de vernielingen van onze bushokjes en van alle andere 
goederen te stoppen. Andere inwoners zijn immers het slachtoffer van deze ondoordachte 
daden.

We moeten dan ook beginnen 
aan de basis. Daarom vraag ik aan alle ouders een 
degelijk toezicht te houden op hun kinderen en samen 
te streven naar een mooie en veilige gemeente. Het 
is geen verloren investering om kinderen respect bij 
te brengen voor de samenleving waarin ze moeten 
opgroeien en die er wil voor instaan dat ze alle kansen 
krijgen om zich te ontplooien.
 
Met het sensibiliseren van onze jeugd en de 
medewerking van al onze inwoners hoop ik dan ook 
dat we het beoogde doel kunnen bereiken: Meise, meer 
dan gewoon.    

De OCMW-raadsleden van N-VA Meise: 
V.l.n.r. Karin De Petter, Annie Van Acoleyen 
en Gerda Van den Brande.

Hendrik Van Schel
Uw gemeenteraadslid

Karin De Petter
Uw OCMW-raadslid

Inez De Coninck
Federaal parlementslid
(NMBS)

Lieve Maes
Vlaams parlementslid
(Financiën en Begroting, 
Vlaamse Rand)

Nadia Sminate
Vlaams parlementslid
(Bestuurszaken, Binnen-
lands Bestuur, Inburge-
ring, Stedenbeleid)

Kristien Van Vaerenbergh
Federaal parlementslid
(Justitie)

Vrijdag 13 november krijgt u de gelegenheid om uw vragen af te vuren op deze vier straffe dames. Wees er dus 
zeker bij vanaf 19.45 uur in cafetaria De Spil, Godshuisstraat 33, 1861 Wolvertem. Het N-VA-bestuur en alle N-VA-
verkozenen rekenen op jullie massale aanwezigheid. Indien u een specifieke vraag heeft, bezorg deze aan Jaak 
Wouters, Landbeekstraat 32 te 1860 Meise of via mail: jaak.wouters@n-va.be. 

VRIJDAG
13

NOVEMBER
2015



Langer werken om pensioenen 
betaalbaar te houden

Chauffeur Medisch secretaresse Scheikundige

Begin
loopbaan

Wettelijk
pensioen

Vervroegd
pensioen

18 jaar

63 jaar

61 jaar

21 jaar

66 jaar

63 jaar

23 jaar

67 jaar

65 jaar

vanaf 2030

45 jaar
 loopbaan

43 jaar
 loopbaan

45 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

44 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

Gemiddelde effectieve 
pensioenleeftijd

maar 45 jaar loopbaan voor 
volledig pensioen blijft ongewijzigd

2012 = 59,2 jaar
Doel = 63 jaar

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


