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N-VA RONDT BEGROTINGSOEFENING AF
Beste inwoner,
In december keurde de gemeenteraad het budget
en de meerjarenplanning goed. Dit plannen is
soms moeilijk, omdat er gewerkt moet worden
met ramingen. Hoeveel krijgt de gemeente
binnen? Hoeveel uitgaven zijn er nodig? Schepen
van Financiën Willy Kerremans voltooide deze
moeilijke oefening echter succesvol.

BIJGESTUURDE BEGROTING

Omdat de uiteindelijke begrotingscijfers vaak
anders uitvallen dan de ramingen voorspeld
hadden, moest hij her en der de financiën wat
bijsturen. Hiervoor zijn enkele concrete oorzaken:

•

Minister Homans zal op 29 maart ook
jullie vragen beantwoorden. Meer
info vind je op www.n-va.be/meise.

In dit blad:
•
•
•

Welke openbare werken
voorzien we in 2015?
‘Verzilver de vergrijzing’
Valentijnsactie op de
zaterdagse markt

www.n-va.be/meise

•
•

Meise spendeert meer aan de dotaties voor
de politie- en brandweerzone in vergelijking
met vorige jaren.
De gemeente ontvangt jaarlijks minder middelen voor sport-, jeugd- en
cultuurbeleid van de Vlaamse overheid.
Het gemeentebestuur kreeg bovendien het nieuws van de fiscus dat de
ramingen van de belastinginkomsten gevoelig naar beneden zijn bijgesteld.

DIENSTVERLENING BLIJFT OP HOOG NIVEAU

Niettemin zocht schepen Kerremans, samen met de financiële dienst, naar
oplossingen binnen de eigen gemeentelijke werking. Dit was geen gemakkelijke
oefening, maar we maken Meise verder financieel gezond, rekening houdend met
de kerntaken die een gemeente moet vervullen. In de essentiële dienstverlening
snijden we dus zeker niet.
Ondanks de financiële moeilijke tijden zullen al onze verkozenen verder bouwen
aan een beter en leefbaar Meise, waar het goed is om te wonen.

Meise ontvangt als eerste Save-label
Op 22 februari ontving Meise als eerste gemeente in
heel Vlaams-Brabant het Save-label van de vzw Ouders
van Verongelukte Kinderen (OVK). De gemeente
ontvangt het label voor haar intensieve strijd voor méér
verkeersveiligheid. Dit is een mooie beloning voor het
harde werk van N-VA-schepen voor Mobiliteit Willy
Kerremans.

V.U.: Jaak Wouters, Landbeekstraat 32, 1860 Meise

Op 29 maart komt Liesbeth Homans
naar Meise. Ze is niet alleen Vlaams
viceminister-president, maar ook
bevoegd voor onder meer Wonen,
Gelijke Kansen en Armoede. Bij de
verkiezingen van 2014 haalde ze maar
liefst 163 502 voorkeurstemmen in de
provincie Antwerpen.

Ondanks de moeilijke financiële
tijden bouwen al onze verkozenen
verder aan een beter en leefbaar
Meise. – Jaak Wouters, voorzitter
N-VA Meise-Wolvertem

Welke openbare werken voorzien we in 2015?
Paul van Doorslaer, onze schepen van Openbare Werken, Leefmilieu en
Duurzaamheid, gaat een druk 2015 tegemoet in Meise. We sommen hier kort de
voornaamste werken op die dit jaar in de steigers staan.

WEGENWERKEN

Wij gaan hard werken voor
onze gemeente – schepen Paul
Van Doorslaer

Momenteel worden de waterleidingen in de Merchtemsesteenweg vernieuwd. Die
zouden tot het bouwverlof (eind juni) duren. Ook in de Potaardestraat werden
gelijkaardige, hoogdringende werken uitgevoerd. De eerste fase van de aanleg van
de parking rond de sportloods ‘Ter Wildert’ in Wolvertem, die aan de eerste noden
moet voldoen, start in het voorjaar. Tegelijkertijd wordt de lichtinfrastructuur
aangepast. Het wegdek ter hoogte van de sportloods in de Driesstraat wordt
hersteld in de loop van het voorjaar. Tegen de wateroverlast in de buurt van
Blauwenberg en omgeving is een ontwerpstudie opgestart.

LED-VERLICHTING IN CENTRUM
In het centrum van Meise zijn de lantaarnpalen dringend aan vervanging toe. Als primeur voor onze gemeente
schakelen we hierbij over op led-verlichting. Die zal onze energiefactuur stevig doen dalen. Daarmee komt deze
maatregel ook het milieu ten goede. De duurzaamheid en ook de lichtintensiteit zijn de belangrijke factoren die
meespelen in onze keuze voor led-verlichting.

INVESTEREN IN SCHOLEN
De daken van het W. Vandenberghecentrum in Meise en van de refter van de gemeentelijke basisschool in
Westrode worden hersteld. In Westrode vervangt de gemeente, in samenspraak met de dienst onderwijs, de oude
klascontainers door nieuwbouwklassen. De gebouwen zouden instapklaar zijn tegen het nieuwe schooljaar. Na vele
jaren – en op aandringen van de N-VA – is de aannemer ook eindelijk begonnen met de interieurafwerking van de
Muziekacademie van Meise. De deadline is voorzien tegen 1 september.

Meise wil CO2-uitstoot met 20 procent verminderen
We staan de komende jaren voor een aantal grote milieuuitdagingen. Daarom ondertekende onze gemeente het
zogenaamde Burgemeestersconvenant. Daarmee gaan we een
engagement aan om tegen 2020 de CO2-uitstoot met 20 procent
terug te dringen.

‘Verzilver de vergrijzing’
In oktober namen drie vrouwen van N-VA MeiseWolvertem deel aan een extra opleiding over het
sociaal beleid van de lokale besturen, onder het motto
‘Verzilver de vergrijzing’.
Kris Van Dijck, N-VA-burgemeester van Dessel, gaf een
toelichting over de vergrijzing die elk jaar toeneemt.
Vandaag is 32 procent van de bevolking ouder dan
65 jaar, tegen 2060 zal dat stijgen tot 53 procent. De
volgende spreker verduidelijkte het nieuwe Vlaamse
decreet. Vlaanderen wil senioren ondersteunen om
zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.
Hierbij staat de senior centraal en niet zozeer het
OCMW als instituut. Door de zesde staatshervorming
wordt Vlaanderen bevoegd voor ouderenzorg. De
Karin De Petter, Annie Van Acoleyen en Gerda Van den Brande
overgedragen middelen zijn echter onvoldoende.
helpen de OCMW-taken verfijnen en verbeteren om de vergrijzingsgolf op te vangen.
CREATIEVE OPLOSSINGEN VOOR UITDAGINGEN
Van een advocatenbureau dat juridisch advies geeft
aan lokale besturen, leerden we dat de vergrijzing
de gemeente voor zware financiële uitdagingen stelt. Er zullen onvoldoende middelen zijn voor woonzorgcentra,
waardoor bepaalde elementen noodgedwongen moeten veranderen. Het bureau raadde Meise daarom aan om
creatief te denken, onder meer door:

•
•
•

meer intergemeentelijke samenwerking,
de integratie van het OCMW in de gemeente,
Het gebruiken van vzw’s, publiek-private samenwerkingen (PPS) of andere financieringsvormen

DOELGERICHT SAMENWERKEN

Een focus op de kerntaken, met een heldere en doelgerichte werking, gekoppeld aan samenwerkingen met
de gemeente en andere partners zouden hoog op de OCMW-agenda moeten staan volgens de sprekers. Een
praktijkvoorbeeld uit de woonzorgzone van Wervik werd aangehaald. Daar staat het woonzorgcentrum centraal,
maar in een straal van 750 meter zijn ook verschillende diensten aan huis mogelijk, evenals verschillende
woonvormen voor ouderen.
We kunnen hieruit besluiten dat er belangrijke veranderingen op til zijn voor het OCMW. In een volgend huis-aanhuisblad leest u meer over de integratie van het OCMW in de gemeente.

N-VA toont zijn hart op
Valentijnsmarkt

Het gebruik van herbiciden en pesticiden is sinds begin dit jaar
verboden voor de gemeente. Dit zal de nodige gevolgen hebben
voor de werking van onze groendienst qua arbeidsintensiviteit,
want de onderhoudsopvolging krijgt een hogere frequentie.

De gemeente gebruikt sinds dit jaar geen herbiciden en pesticiden meer.

meise@n-va.be

Naar jaarlijkse traditie stond de N-VA op de markt
in Meise met haar valentijnsactie. Zo tonen we
graag dat de N-VA een hart heeft voor Meise en
haar inwoners. Wij danken iedereen voor de toffe
babbels!

Tot slot worden de vliegroutes van de luchthaven van Zaventem in
april opnieuw aangepast volgens het voormalige plan-Schouppe.
Elke regio kon zich toen vinden in dat plan. Het gemeentebestuur
blijft dat dossier van nabij opvolgen.

www.n-va.be/meise
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we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze zijn broodnodig.
De N-VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kleinkinderen niet gehypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.
Daarom voeren we de grootste sanering ooit door. Dat vraagt een inspanning van iedere burger, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenover. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:
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Elke euro die we nemen, investeren we in u
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