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MEISE-WOLVERTEM

Beste inwoner van  
Meise-Wolvertem,

Als Vlaamse gemeente in de rand rond 
Brussel hebben we te kampen met heel 
wat uitdagingen: de verstedelijking neemt 
gestaag toe en het Nederlands staat onder 
druk. We mogen als Vlaming, geboren 
met een talenknobbel, heel fier zijn dat 
we iedereen te woord kunnen staan. Dat 
betekent echter niet dat we iedereen 
naar de mond moeten praten. We kunnen 
anderstaligen respectvol duidelijk maken 
dat zij ook kunnen wat de Vlaming kan. 
Vele mogelijkheden worden geboden. En 
het inoefenen zullen we samen doen. Zo 
zullen de sociale contacten er alleen beter 
op worden.

Want de Nederlandse taal verbindt ons 
allemaal. Vandaar mijn oproep aan alle 
Nederlandstalige inwoners, in het bijzonder 
onze leerkrachten, zelfstandigen en de 
plaatselijke horeca: geef u niet te vlug 
gewonnen door u aan te passen aan een 
andere taal, maar spreek iedereen aan in 
onze mooie Vlaamse taal. Mij hebben ze 
alvast geleerd: oefening baart kunst.

En aan de anderstaligen: er is veel meer 
waardering voor wie onze taal probeert te 
spreken en ze oefent, dan voor wie dat  
niet nodig vindt. We wonen tenslotte in 
Meise-Wolvertem, een Vlaamse gemeente.

Met Vlaamse groet,

Ann Van den 
Broeck 
Voorzitter N-VA 
Meise-Wolvertem

Uw veiligheid is onze zorg

De voorbije maanden werden verschillende problemen gesignaleerd van jongeren 
die voor overlast zorgen in onze gemeente. Samen met de KLM-politiezone onder-
neemt de gemeente kordaat actie. “Zorgen voor een veilige gemeente is een prioriteit 
voor het bestuur”, benadrukt burgemeester Gerda Van den Brande.

Gerda Van den Brande: “We nemen 
verschillende maatregelen. De plaatsen 
waar regelmatig overlast is, brengen we in 
kaart. De politie zal daar vaker controle-
ren. Daarnaast koopt het gemeente- 
bestuur extra mobiele camera’s aan voor 
deze zogenaamde hotspots. Ook zetten we 
binnenkort een mobiele ANPR-camera 
met nummerplaatherkenning intensief in. 
Er komt een nieuwe wijkagent die vaker 
met de fiets aanwezig zal zijn. Verschillende 

WhatsApp-buurtpreventienetwerken
zijn in oprichtingsfase. Ook zij kunnen 
extra controle bieden in iedere wijk. 
Onthoud wel de gouden regel: ziet u iets 
verdachts, bel dan eerst de politie en zet 
dan pas het netwerk in gang. Ten slotte 
kan elke inwoner ook zelf iets doen. U 
kan met de nodige sociale controle en 
concretere informatie de veiligheidsdiensten 
helpen om het overlastprobleem op te 
lossen en beheersbaar te houden.”

Met een heerlijk Vlaams buffet! 

Welkom op ons eetfestijn

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

N-VA Meise-Wolvertem  
wenst u een fijne zomer!

Het gemeentebestuur en  
de politie nemen tal van 
maatregelen tegen overlast.”

Gerda Van den Brande 
Burgemeester

In november organiseert de gemeente nog een infoavond over inbraak- en  
brandpreventie. U vindt de exacte datum binnenkort in het gemeentelijk infoblad.

Zaterdag 28 september van 12 tot 21 uur
Willy Vandenberghecentrum
Brusselsesteenweg 71A, 1860 Meise
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Ecoduct in Meise-Wolvertem?
Het gemeentebestuur en Natuurpunt Meise slaan de handen in elkaar en pleiten voluit voor een ecoduct over de A12 in Meise. De 
gemeente schreef daarover, op verzoek van de gemeenteraad, een brief aan de minister van Leefmilieu en Natuur. “Een ecoduct in 
Meise biedt een meerwaarde voor mens, dier en natuur”, aldus schepen van Leefmilieu Jonathan De Valck.

Participatiemarkten  
waren een succes
De voorbije weken organiseerde uw gemeente voor de eerste keer 
participatiemarkten. U kreeg de uitnodiging om mee na te denken 
over de toekomst van onze gemeente. Hoe maken we Meise- 
Wolvertem beter? Hoe zorgen we voor bruisende dorpskernen en 
buurten waarin u zich thuis voelt?

Ruim honderd inwoners, jong en oud, kwamen langs op een van de 
markten. Heel wat voorstellen werden gelanceerd. U stond centraal. 
Dat er geen politici aanwezig waren, werd als positief ervaren.

Het schepencollege en de gemeenteraad  
verwerken, in de mate van het mogelijke, 
uw input in de meerjarenplanning. U kan  
het verdere verloop volgen via onder andere  
de gemeentelijke infokrant.

Burgemeester Gerda Van den Brande en schepen van 
Leefmilieu Jonathan De Valck.

Herbruikbare bekers 
verkleinen afvalberg

Het gemeentebestuur heeft 3 000 herbruikbare drink-
bekers aangekocht. Het zal die uitlenen aan vereni-
gingen voor fuiven, feesten, kermissen enzovoort. Op 
die evenementen hoeft men dan geen wegwerpbekers 
meer te gebruiken. Dit initiatief verkleint de plastic- 
afvalberg, vermijdt zwerfvuil en is een steun in de rug 
voor de verenigingen in Meise-Wolvertem.

Peuk in the pocket
Meise-Wolvertem en Incovo voeren 
samen de campagne ‘peuk in the 
pocket’. Die moet rokers ontraden 
hun sigarettenpeuken op straat te 
gooien. Want de meerderheid van 
al die sigarettenpeuken belandt via 
de riolering in beken en rivieren. 
Eén sigarettenpeuk vervuilt tot 500 
liter water. Het duurt wel twaalf 
jaar vooraleer een sigarettenpeuk 
afgebroken wordt in de natuur. Al 
die miljoenen sigarettenpeuken die 
in de natuur terechtkomen, zorgen 
voor een enorme vervuiling. 

Daarom verdelen de gemeente en 
Incovo draagbare asbakjes. Daar-
naast werd de slogan ‘Niets ingooien. 
Hier begint de zee’ aangebracht aan 
verschillende rioolroosters her en 
der in de gemeente. 

Tot slot kregen straatvuilbakjes een 
sticker die rokers informeert dat ze 
hun peuken in de vuilbak mogen 
gooien.

Charlotte Meulemeester, Katrien 
Uyttersprot, Jonathan De Valck en 
Karin De Petter.

Gerda Van den Brande 
Burgemeester

Gemeenteraads- 
commissies uit de 
startblokken
De gemeenteraadscommissies gingen op 25 juni van 
start. Herwig Cornelis en Katrien Uyttersprot buigen 
zich over budget en intergemeentelijke samen- 
werkingsverbanden. Jaak Wouters en Charlotte  
Meulemeester werken aan auditopvolging, Vlaams 
karakter, integratie en deontologie. Jaak werd 
bovendien aangeduid als voorzitter van die laatste 
commissie. Proficiat! 

Herwig Cornelis, Katrien Uyttersprot, Jaak Wouters en  
Charlotte Meulemeester.

Milieunieuws
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Meise-Wolvertem kleurt geel! Hartelijk dank aan al onze kiezers. 
De N-VA is in onze gemeente met kop en schouders de grootste 
partij met scores boven de 30 %.

Ook een dikke proficiat aan onze kandidaat op de Europese lijst, 
Katrien Uyttersprot, die met 29 855 voorkeurstemmen een sterk 
resultaat neerzette. Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Sterk sociaal werk
De N-VA organiseert voor haar 440 leden van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst (BCSD) vormingsavonden. Karin De Petter en Charlotte Meulemeester namen 
daar op donderdag 20 juni aan deel. Ze leerden er hoe ze nog beter de eigen N-VA- 
accenten kunnen leggen bij de bespreking van individuele hulpverleningsdossiers.  
Het verhaal van rechten en plichten staat daarbij centraal. Wij kiezen voluit voor een 
structurele bestrijding van armoede, waarbij we mensen zelfredzaam maken.

  Leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst Charlotte Meulemeester  
en Karin De Petter.

Bestuurslid in de kijker: Herwig Van Nerum
Herwig Van Nerum is een van onze afgevaardigden in het  
beheersorgaan van gemeenschapscentrum De Muze. Hij heeft 
een brede interesse voor cultuur. “Ik hou van fictie, non-fictie 
en muziek in alle genres. Ik ben aangenaam verrast door de 
actieve participatie van plaatselijke verenigingen in de  
programmatie. Ik apprecieer ook dat lokaal talent regelmatig 
een podium krijgt aangeboden.”

In de periode 1985-1990 was Herwig voorzitter van de Gemeente- 
lijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. “Ik was zestien in 
het woelige jaar 1968 en was toen voorstander van radicale maat-
schappelijke veranderingen. De catastrofe van extreme gelijkheid 
met een paar miljoen doden in Cambodja, de val van de Berlijnse 
muur, de misère van lege winkelrekken in Cuba hebben mij  
drastisch ontnuchterd. Toen radicale Berlijnse studenten in 

1968 de muzikant Frank Zappa voor hun kar wilden spannen, 
antwoordde hij gevat ‘You people need evolution, not revolution’. 
Ik ben die reactie door de jaren heen alleen maar meer gaan 
smaken. Het dynamische samenspel van traditie en zin voor 
verandering in de democratie is voor mij de allerbeste van alle 
onvolmaakte werelden.”

In zijn vrije tijd is Herwig een verwoed 
tuinier. “Op het chaotische af. In mijn tuin 
gebruik ik nooit chemische bestrijdings- of 
bemestingsmiddelen. In het ecologische  
debat mogen we echter niet doemdenken. 
We hebben nood aan inventieve en  
realistische oplossingen voor de klimaat-  
en milieuproblematiek.”

Bedankt, kiezers!

Gezocht: geëngageerde jongeren
De stap naar de politiek is voor veel jongeren groot en dat is jammer. Het is juist enorm 
belangrijk dat ook zij gehoord worden. N-VA Meise-Wolvertem wil onze jongeren een 
stem geven.

Daarom een warme oproep: ben jij geboeid door politiek en heb jij zin om mee te wegen 
op het beleid in onze gemeente? Aarzel dan niet en stuur een mailtje naar onze jongeren-
verantwoordelijke Charlotte Meulemeester via charlotte.meulemeester@n-va.be

Wij kijken ernaar uit je te mogen verwelkomen!

3



Vlaams Parlement Kamer Europa
Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

Theo Francken
Kristien Van Vaerenbergh
Darya Safai
Jan Spooren
Katrien Houtmeyers

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.

Ben Weyts
Nadia Sminate 
Lorin Parys
Piet De Bruyn
Inez De Coninck 
Allessia Claes

Uw N-VA-verkozenen uit Vlaams-Brabant:


