
GROEN EN SAMEN ANDERS, EEN 
TOEKOMSTGERICHT EN 

VERNIEUWEND PROJECT

Groen Meise trekt op 14 oktober samen met een aantal 
onafhankelijken en SP.A-Meise2020 naar de verkiezingen met 
de lijst Samen anders. Nu de meeste partijen zich verdelen, 
hebben wij er voor gekozen om samen te werken voor een 
beter Meise, als alternatief voor de stilstand die de politiek van 
de huidige meerderheid de laatste jaren kenmerkt.  

Wij willen een open, luisterend en integer bestuur, een leefbare, 
warme, groene gemeente met een klimaat- en mobiliteitsbeleid 
voor de komende generaties. Een doordachte ruimtelijke 
ordening om de schaarse ruimte te sparen, betaalbaar onderwijs 
en woningen en ondersteuning van de korte keten. Kies samen 
met Groen en Samen anders voor een eerlijker, menselijker en 
gezonder Meise.

MENSELIJKER
EERLIJKER
GEZONDER

Meise

MARIE-JEANNE THAELEMANS
LIJSTTREKKER
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WAT MAAKT JOU
 GELUKKIG  IN JE BUURT?

Met haar prachtige parken en levendige dorpskernen is 
Meise een thuis om jaloers op te zijn. Maar wat ons echt 
uniek maakt, zijn de warme mensen.

In Meise voelt iedereen zich thuis. We creëren 
ontmoetingsplaatsen waar je een praatje kunt slaan 
en je buren kunt leren kennen. Tegen eenzaamheid 
en discriminatie verzetten we ons met hand en tand.

Meisenaars zorgen voor elkaar. Kinderen kunnen 
zich uitleven en ontplooien, ouderen bezorgen we een 
zorgeloze oude dag.

Onze dorpskernen bruisen. Lokale winkels, ijverige 
zelfstandigen en creatieve ondernemers krijgen alle 
steun.

 Wat maakt jou gelukkig? De resultaten 
van het grote buurtonderzoek lezen als 
een groene liefdesverklaring.

De ideale buurt is groen, rustig en 
verkeersveilig. Met gezonde lucht, een 
bruisende kern en ruimte voor 
ontmoetingen. 

Dat is precies waar wij op inzetten: we 
vergroenen de openbare ruimte, geven 
voetgangers en fietsers voorrang en investeren 
in betaalbare woningen. Een gemeente op maat 
van de inwoners. Alle inwoners.

MENSELIJKER



WAT MAAKT JOU
 GELUKKIG  IN JE BUURT?

EERLIJKER GEZONDER

Elke Meisenaar moet een eerlijke kans krijgen om zijn 
dromen waar te maken. Zorgen dat iedereen meekan, dat 
is waar politiek om draait.

In Meise is het aangenaam wonen, werken en wandelen. 
Maak een ommetje met de fiets of te voet, snuif de frisse 
lucht op en geniet van de rust.

Iedereen heeft recht op een warm nest, of je nu wilt 
kopen of huren. We willen meer betaalbare 
woningen.

Ook in Meise groeien nog kinderen op in armoede, en 
dat laat een heel leven sporen na. Wie het nodig 
heeft, kan rekenen op begeleiding en financiële 
steun.

Jij bepaalt mee hoe Meise er morgen uitziet. 
Achterkamerpolitiek is volledig verleden tijd: 
inspraak en transparantie zijn de norm.

Elke Meisenaar, van jong tot oud, moet zich vlot en 
veilig kunnen verplaatsen. Voetgangers en fietsers 
krijgen de ruimte en voorzieningen die ze verdienen.

Groen maakt gelukkig. We beschermen de natuur, 
behouden onze kostbare open ruimte en zorgen 
ervoor dat elke inwoner toegankelijk groen op 
wandelafstand heeft. 

Meise is Parijs niet, en toch kunnen we een verschil 
maken voor het klimaat. Of het nu gaat om 
hernieuwbare energie of afval, over minder uitstoot 
of gezonde voeding uit de buurt, met Groen neemt 
Meise het voortouw in de strijd tegen 
klimaatverandering.



MEISE
www.groen.be/meise
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THAELEMANS Marie-Jeanne
Groen, Meise, 60 jaar

ANCIAUX Roel
Sp.a, Meise, 47 jaar

BOER Cees
Onafhankelijke, Meise, 65 jaar

MÉTENS Karine
Groen, Eversem, 50 jaar

BOVIJN Marleen
Groen, Meise, 65 jaar

HOFMANS Dirk
Sp.a, Oppem, 43 jaar

KLAPS Jo
Onafhankelijke, Wolvertem, 55 jaar

WYNS Jerome
Groen, Oppem, 71 jaar

STUKKENS Stan
Groen, Westrode, 64 jaar

LEMMENS Luce
Groen, Meuzegem, 63 jaar

RAMAEL Anneke
Sp.a, Eversem, 49 jaar

MERTENS Hilde
Groen, Eversem, 53 jaar

BAUTE Ilse
Groen, Meuzegem, 47 jaar

VAN HERP Mark
Sp.a, Meise, 68 jaar

STIERS Jonas
Groen, Wolvertem, 21 jaar

VAN THIENEN  Jef
Groen, Eversem, 66 jaar

VAN EECKHOUDT Ingrid
Groen, De Nekker, 66 jaar

MARYNISSEN Tom
Onafhankelijke, Wolvertem, 49 jaar

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

SMETS Peggy
Sp.a., De Nekker, 48 jaar

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

LAMBEETS Els
Groen, Eversem, 60 jaar

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

KAWENDE Billie
Onafhankelijke, Oppem, 30 jaar

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

DE THAEY Lieve
Groen, Wolvertem, 74 jaar

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

O'NEILL Niall
Onafhankelijke, Meise, 59 jaar

POCHET Veronique
Onafhankelijke, Eversem/Sint-
Brixius-Rode, 51 jaar

GOETHALS Thomas
Groen, Meise, 35 jaar

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

De duizenden doeners van
Groen zijn niet op te lijsten.

Elke dag groeit onze beweging.


Vind jij ook dat het anders kan?
DOE MEE
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Ik wil me vooral focussen op de jeugd. We moeten er absoluut voor 
zorgen dat in onze ruimtelijke ordening aan elke leeftijd gedacht 
wordt. Het ontbreekt Meise aan een deftig jeugdbeleid met een 
langetermijnvisie, waarin er structureel geïnvesteerd wordt in de 
jeugdinfrastructuur aan de hand van een meerjarenplan. Waar 
elke jeugdgroep gelijk behandeld wordt en weet welke steun hij 
van zijn gemeentebestuur kan verwachten.

Hallo, ik ben Marleen Bovijn, echtgenote van Joost 
Vanhemelryck. Al 18 jaar zetel ik voor Groen in de OCMW-
raad. 
Ik vind het vooral belangrijk dat we onze senioren, kinderen 
en maatschappelijk kwetsbare groepen blijven 
vertegenwoordigen. Daarom zet ik mij extra in om wonen 
betaalbaar te maken voor iedereen. De fusie van de 
gemeente en het OCMW is voor mij een extra motivatie om 
de belangen van het OCMW te blijven behartigen. 
De renovatie van het home Van Gysel vormt hierbij een extra 
uitdaging.



Ik ben opgegroeid in Eversem, onze kinderen gaan 
hier naar school en mijn ouders wonen in onze 
straat. 
Daarom kom ik op voor een groener, gezonder 
Meise. Waar alle inwoners gelijke kansen, rechten 
en plichten hebben. 
Voor betaalbare, goede scholen en woningen. 
Wij hebben nood aan een verstandig bestuur dat 
inwoners en zelfstandigen helpt om alle buurten 
en dorpskernen gezellig en veilig te maken. 


MEISE HEEFT NOOD AAN EEN 
VERSTANDIG BESTUUR

MEISE HEEFT DRINGEND NOOD AAN EEN 
STRUCTUREEL JEUGDBELEID
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THOMAS GOETHALS

MARLEEN BOVIJN

KARINE MÉTENS

Lijstduwer, Meise, 34 jaar

Gepensioneerd, Meise, 65 jaar

Zelfstandige, Eversem, 50 jaar







Groen wil in de verschillende wijken van 
Meise of op enkele belangrijke plekken 
zwerfboekkasten installeren. Dit 
systeem bestaat al in onder andere 
Beersel, Leuven, Geel, Strombeek, 
Nieuwpoort, Aubel, Elsene en in onze 
buurlanden. 
Het gaat hier om een ruil-/deelsysteem 
van boeken die afkomstig kunnen zijn van 
burgers in de wijk of van de sprinters- 
boeken van de bibliotheek die vaak in 
meerdere exemplaren worden aangekocht. 
Eens de sprintersboeken met kwalitatieve 
titels over hun hoogtepunt heen zijn, kunnen 

ze zwerfboeken worden voor het ruilsysteem. 
In de verschillende wijken kunnen meters en 
peters aangesteld worden die ervoor zorgen 
dat het boekenkastje aantrekkelijk blijft. 
Marie-Jeanne Thaelemans legde het punt 
voor op de agenda van de gemeenteraad van 
31 juli. De gemeenteraad zal bijkomende 
plaatsen voor zwerfboekenkasten voorzien in 
de sporthallen van Meise, maar ging niet 
akkoord om zwerfboekenkasten te plaatsen 
in de verschillende wijken van Meise. Maar 
we geven niet op. Samen anders wil dit 
project na de verkiezingen realiseren in de 
wijken waar er vraag naar is.

EEN LEUK IDEE VOOR MEISE: ZWERFBOEKKASTEN

WAAROM GROEN MEISE OP 14 OKTOBER 
JOUW STEM VERDIENT 

In Meise zijn er nog nooit zoveel partijen 
opgekomen als bij deze verkiezingen. 
Ik doe een warme oproep om op 14 oktober 
te stemmen op de kandidaten van Groen die 
op de lijst van Samen anders in het belang 
van de gemeente Meise opkomen, en wel 
om volgende redenen.

Mensen van Groen hebben in het verleden 
bewezen dat ze hun dossiers grondig 
kennen en dat ze in staat zijn om onze 
gemeente goed te besturen. Toen we van 
2007 tot 2012 met Groen in het 
schepencollege zaten, hebben we de 
gemeente met visie en goed beleid een 
andere richting uitgestuurd. Jammer dat de 
huidige meerderheid veel van onze 

positieve realisaties geprobeerd heeft terug 
te draaien door een gebrek aan een 
samenhangend beleid.

Daarom verdienen de mensen van Groen 
jouw vertrouwen. Omdat ze een duidelijk 
beeld hebben van de toekomst van onze 
mooie gemeente en niet aan hun eigen 
belangen denken. Het programma dat ze 
samen met Samen anders voor de volgende 
6 jaar reeds hebben uitgestippeld getuigt 
daarvan.

Joos Vereertbrugghen – voormalig 
schepen van Cultuur en Financiën 

voor Groen

IN DE KIJKER: ONZE 
JONGSTE KANDIDAAT 

Een gemeente waarin een bloeiend 
natuurlandschap hand in hand gaat 
met een hechte groep inwoners, beide 
in functie van een duurzame 
toekomst, hoe mooi zou dat zijn? 

De jeugd kan zich buiten uitleven in 
een aantrekkelijke omgeving voor 
mens en dier. Sport, ontspanning en 
cultuur georganiseerd door een groep 
inwoners zou een verbondenheid 
kunnen creëren tussen dorpsgenoten 
ongeacht hun achtergrond.


Jonas Stiers, 21 jaar, student 
geneeskunde



STEMTIPS
ZO STEM JE GELDIG

Je krijgt een oproepingsbrief om te 
gaan stemmen. Ga op 14 oktober 
met die brief naar het stembureau. 
Je krijgt er twee stemformulieren, 
eentje voor de gemeente en eentje 
voor de provincie. Kleur één of meer-
dere bolletjes in op de Groen-lijst. 
 

ZO GEEF JE EEN VOLMACHT

Ben je in het buitenland? Ben je niet 
goed te been? Je kan iemand in jouw 

plaats laten stemmen. Hoe je een 
volmacht geeft, lees je op je oproe-

pingsbrief of op  
www.vlaanderenkiest.be.
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Lijsttrekker provincie Vlaams-
Brabant, Provincieraadslid en 
thuiswerkende ouder, 53 jaar

SNEYERS Sarah
Provincieraadslid en thuiswerkende 
ouder, Merchtem, 53 jaar

DE BOCK Stefanie
Student en co-voorzitter Jong Groen, 
Pepingen, 22 jaar

VERBEECK Kenny
Ingenieur stabiliteit, Hoeilaart, 38 jaar

HORCH Aimen
Student milieu en preventie, Vilvoorde, 
22 jaar

MOUSAID Noor
Preventie-adviseur, Overijse, 24 jaar

LEROY Veerle
Voltijds schepen, Beersel, 53 jaar

JACOBS Finke
Young talent bij BPost, Asse, 25 jaar

TAVITIAN Nicolas
Public affairs adviseur, Zaventem, 53 
jaar

VAN AKEN Leentje
Provincieraadslid, architect en docent, 
Londerzeel, 54 jaar

DEDRY Anne
Federaal parlementslid, Leuven, 61 jaar

DE WEERDT Kirsten
Leerkracht, Gooik, 37 jaar

DE RIDDER Karel
Schepen en organisator percussie en 
teamsessies, Dilbeek, 56 jaar

THAELEMANS Marie-Jeanne
Schadebeheerder, Meise, 60 jaar

BOELENS Eddie
Schepen en economist bij FOD 
Financiën, Grimbergen, 61 jaar

DE BRAEKELEER Luc
Leerkracht en provincieraadslid, Sint-
Pieters-Leeuw, 59 jaar

KEMPENEER Freddy
Journalist, Lennik, 60 jaar

DE JAMBLINNE Loïc
Student en barman, Sint-Joris-Weert, 
24 jaar

WIJFFELS Veerle
Parlementair medewerker van Bart 
Staes, Zemst, 62 jaar

GODFROID Werner
Gepensioneerd schooldirecteur, Bever, 
64 jaar

MOERENHOUT An
Vlaams parlementslid, Leuven 34 jaar

SARAH SNEYERS
Groen beschermt het Vlaams-Brabant van onze kinderen en 
kleinkinderen. De Brabantse Kouters en het Pajottenland 
zijn landschappelijke parels waar ik graag kom. Het 
enthousiasme van Vlaams-Brabanders in allerlei 
verenigingen werkt aanstekelijk.

Daarom zette ik me de afgelopen zes jaar als provincieraadslid 
fel in om onze regio de aandacht te geven die ze verdient. En 
daarom wil ik verder bouwen aan die positieve stroom in onze 
provincie.

ONZE PLANNEN VOOR EEN GROEN VLAAMS-
BRABANT
Samen met Vlaams-Brabanders bouwen 
we verder aan een klimaatneutrale 
provincie voor onze kinderen en 
kleinkinderen. We zorgen ervoor dat 
iedereen in Vlaams-Brabant zijn of haar 
huis energiezuinig kan maken. Goed voor 
het klimaat én voor de portemonnee.
Tegelijk investeren we in onze 
natuurgebieden en breken we zoveel 
mogelijk beton op. Zo wapenen we ons 
zoveel mogelijk tegen hittegolven en 
overstromingen. Zuivere lucht en minder 
auto’s, daar gaan we voor. We promoten 
stappen, fietsen en het openbaar vervoer. 
Zo maken we onze provincie gezonder en 

de files korter. 
En onze economie, die wordt 
toekomstgericht. Hergebruiken, delen en 
betalen voor diensten in plaats van spullen, 
dat is onze ambitie. 


Word één van de 100.000 stemmen 
die we nodig hebben


Overtuigd van onze plannen? Word dan één 
van de 100.000 stemmen die we nodig 
hebben om Vlaams-Brabant ook in de 
toekomst mee te besturen.



LAAT JE STEM HOREN
Een groene kijk op je wijk? Je bent niet alleen.
Er beweegt wat. In je straat, je buurt, je gemeente, je provincie.  
Duizenden doeners tonen dat het anders kan.  
 MENSELIJKER   EERLIJKER   GEZONDER 

Gebruik je stem. Kies met ons mee.

JA
IK STEM

GROEN

GROEN
MAAKT

GELUKKIG
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