
Hier

‘De uitbreiding van het 
Neromhof kan deel 
uitmaken van een groter 
project met realisatie 
van een Ecoduct.’

UITBREIDING VAN HET 
NEROMHOF MET 10HA BOS 
In de beleidsperiode van 

2006-2012 werd dankzij Groen 

Meise het Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan Neromhof 

uitgetekend en opgesteld. 

Nadat het dossier bij de vorige 

coalitie in de vergeethoek 

belandde, ligt het nu terug op 

tafel.

DANKZIJ DE NIEUWE COALITIE 
IS EEN UITBREIDNG VAN  HET 
NEROMHOF MET 10 HA BOS 
MOGELIJK

De uitbreiding van het bos is goed 

tegen de opwarming van de planeet 

en komt tegemoet aan de 

klimaatdoelstellingen.

Ook de vzw Levedale (woon- en 

begeleidingscentrum voor 

volwassenen met een beperking) kan 

uitbreiden als ze dat wenst.

De uitbreiding van het Neromhof 

kan hopelijk deel uitmaken van 

een groter geheel met het oog op 

de realisatie van een ECODUCT. 

Inmiddels liet de Vlaamse overheid 

aan onze gemeente weten dat ze 

instemt met de subsidie van 60% 

voor de aankoop van de gronden met 

een maximum voor 150 000 euro.

De dienst patrimonium startte 

onmiddellijk gesprekken om de grond 

aan te kopen.

Na de opmaak van een 

natuurbeheersplan kan men beginnen 

met bomen aan te planten.

Dat betekent meer toegankelijk Groen 

voor Meise en de Rand.

in
Meise - Wolvertem - Oppem

Groen Meise

met het nieuwe gemeentebestuur

voor een groen en menselijk beleid
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HIER

DE SPEELPLEINEN VAN MEISE
ONDERHOUD EN INRICHTING

Speeltuin Neromhof © Karine Métens

Onder impuls van schepen van Jeugd, 

Thomas Goethals, en schepen van 

Openbare Werken, Roel Anciaux, 

kregen onlangs alle speelpleintjes 

in de gemeente een controle.

De bedoeling is om in kaart te brengen 

waar op korte en lange termijn 

herstellingen nodig zijn en of er in 

onze gemeente nog blinde vlekken 

zijn die we kunnen invullen met een 

extra speelpleintje. 

Een mooi onderhouden 

speelterrein zorgt niet enkel voor 

veel plezier voor onze jonge 

inwoners, maar geeft de wijk ook 

ademruimte.

De algemene eerste indruk was dat 

de toestellen in goede staat zijn en 

dat het groenonderhoud goed was 

uitgevoerd. 

Dat betekent een dikke pluim voor de 

Groendienst. Waar het nummer van 

het toestel ontbreekt of moeilijk te 

vinden is, passen we dat in de 

toekomst aan. Dat maakt het voor 

iedereen gemakkelijker om te melden 

welk toestel stuk is.

De zogenaamde 'groene speeltuintjes' 

- dit zijn de speelpleintjes die geen 

metalen speeltuigen hebben, maar 

toestellen uit natuurmaterialen 

(boomstammen, hagen ...) - moeten 

wel dringend meer aandacht krijgen. 

Met het budget dat dit jaar nog 

voorhanden is, kopen we voor de 

Grote Wijver en het speelveld in 

de wijk van Oppem nog nieuwe 

speeltuigen aan. 

De zandbakken maken overal plaats 

voor een ander toestel. Hoewel 

zandbakken, zeker bij jonge kinderen, 

populair zijn, zijn ze niet erg 

hygiënisch, zeker wanneer ze niet 

afsluitbaar zijn.

In een volgende fase gaat het 

College bekijken op welke 

speelterreinen we nog enkele 

toestellen kunnen bijplaatsen en 

of ergens nog plaats is voor een 

nieuw speelterrein.

Dit vergt niet altijd veel middelen. Zo 

zou een bestaand speelterrein van 

bijvoorbeeld een school publiekelijk 

toegankelijk kunnen  worden. Dit zal 

uiteraard gebeuren in overleg met de 

buurtbewoners.

Wij houden jullie op de hoogte!

THOMAS GOETHALS
Schepen voor Jeugd, Gezin 
en Sociaal beleid
thomas.goethals@meise.be



In oktober zakten duizend Groen-leden af naar Brussel om een 
nieuw bestuur te kiezen voor de partij. Meer mensen dan ooit willen 
meebouwen aan een sterke groene partij en dat vertaalde zich in een 
recordaantal kandidaat-bestuurders. Het werd dan ook een spannend 
weekend met bewogen pleidooien en scherpe debatten, met de 
verkiezing van Meyrem Almaci en Dany Neudt tot voorzitster en 
ondervoorzitter als ontknoping.

Meyrem is dolblij dat ze zichzelf 
mag opvolgen als voorzitster, maar 
beseft dat er veel werk voor de 
boeg is. ‘Op 26 mei staken veel 
mensen hun middenvinger op naar 
de politieke spelletjes’, vertelt ze. 

‘Ontzettend veel mensen zoeken in 
deze woelige tijden naar hoop en 
kijken daarvoor naar ons. Het is aan 
ons om hen dat te bieden. Wij zullen 
ons niet blindstaren op bang en boos, 
maar focussen op wat goed is. Wij 
zijn de partij die niet de duisternis 

vervloekt, maar die lichtjes 
aansteekt, overal rondom.’

Onze partij is de tegenkracht, 
vindt Meyrem. De klimaatcrisis 
en de sociale uitdagingen zijn niet 
verdwenen na de verkiezingen, 
integendeel. En het verband tussen 
beide is zichtbaarder dan ooit. Deze 
zomer kende niet minder dan drie 
hittegolven. Elke keer opnieuw 
werd pijnlijk duidelijk hoe zij die 
het meest kwetsbaar zijn door 

LEF EN HOOP

Meyrem Almaci en Dany Neudt zijn op het Toekomstcongres verkozen tot voorzitster en ondervoorzitter van Groen

‘Ontzettend veel mensen 
zoeken in deze woelige 

tijden naar hoop en kijken 
daarvoor naar ons’

GROEN

hun leeftijd, gezondheid of kleine 
portemonnee het hardst afzien. 
Zij wonen in wijken met weinig 
verkoelend groen. Zij kunnen zich 
geen dakisolatie veroorloven.’

HET GOEDE LEVEN

Aan politiek doen is niet bekvechten 
op Twitter, maar moedig beleid 

voeren voor de 11 miljoen Belgen 
met heel terechte bekommernissen. 
Over hoe we onderwijs organiseren 
waarvan elk kind sterker wordt. 
Over hoe we zorgen voor onze 
gepensioneerden. Over hoe we onze 
planeet gezonder maken. 

Meyrem en Dany zijn vastberaden 
die uitdagingen aan te pakken, 

©ID/Bob van Mol



GROEN

MAAK KENNIS MET 
TEAM GROEN
Sinds de verkiezingen van 26 mei kleuren in onze parlementen 
meer zetels dan ooit groen. Met een gezonde portie nieuwe 
gezichten en een hoop ervaren rotten staan we stevig in de 
startblokken om de komende vijf jaar ons land weer een stukje 
menselijker, eerlijker en gezonder te maken.

In de Kamer leidt Kristof 
Calvo de ploeg groene 
enthousiastelingen. Samen met 
Ecolo vormen ze de grootste 
fractie ooit in het federaal 
parlement. Kristof zit vol energie 
om er een hele legislatuur 
tegenaan te gaan. ‘Ik wil dat ons 
land het voortouw neemt in de 
klimaatstrijd, dat mensen kunnen 
kiezen voor vlot openbaar vervoer 
in plaats van ellenlange files 
en dat ouderen zonder zorgen 
kunnen genieten van een goed 
pensioen. Onze groene en sociale 
plannen zetten België weer op 
het juiste spoor.’

Björn Rzoska neemt de fractie in 
het Vlaams Parlement voor zijn 
rekening. Al op de eerste dag van 
de Vlaamse regering maakten 
de groenen duidelijk dat Vlaams 
minister-president Jan Jambon 
niet zomaar het parlement zal 

kunnen omzeilen om zijn willetje 
door te drijven. ‘Ik wil een eerlijk 
debat voeren’, klinkt het bij Björn. 

‘Over onderwijs waar élk kind mee 
kan. Over meer bossen en meer 
groen. Over de strijd tegen armoede. 

Jambon heeft veel werk op de 
plank en wij zullen ervoor zorgen 
dat dit niet naar de volgende 
generatie wordt doorgeschoven.’

In Brussel kwam Groen aan zet 
in de regeringsonderhandelingen, 
nadat ze op 26 mei de grootste 
Nederlandstalige partij werd. 
De Brusselse groenen wisten 
een ijzersterk regeerakkoord te 
onderhandelen en Elke Van den 
Brandt werd Brussels minister 
van Mobiliteit, Openbare 

‘Ons land moet het voortouw 
nemen in de klimaatstrijd’

gesterkt door de groene beweging 
die groter is dan ooit. ‘We wonnen 
in mei tienduizenden kiezers bij. 
We gingen van 19 naar liefst 28 
parlementsleden en vormen zo de 
grootste parlementaire groep die 
onze partij ooit gekend heeft.’

Voor Dany is het duidelijk: Groen is 
de partij van het goede leven. ‘Keer 
op keer bevestigen wetenschappers 
dat onze oplossingen de juiste zijn. Wij 
wijzen niet met de vinger, maar stellen 
achterhaalde structuren in vraag. Wij 
kijken verder dan alleen de centen en 
geven waarde aan welzijn en geluk. 
Wij geven een stem aan de stemlozen. 
Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat 
iedereen een goed leven kan leiden, nu 
en in de toekomst.’

©ID/Bas Bogaerts

Werken en Verkeersveiligheid 
en voorzitter van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie. Ze is 
vastberaden om onze hoofdstad 
te veranderen. ‘We gaan voluit 
voor veiliger verkeer, schone lucht 
en betaalbaar wonen en pakken 
armoede krachtdadig aan.’ Ze heeft 
alvast de grootste groene fractie 
ooit in het Brussels Parlement 
(onder leiding van Arnaud 
Verstraete) en vijftig groene 
burgemeesters en schepenen achter 
haar.

Ook in het Europees Parlement 
is Groen goed vertegenwoordigd. 
Petra De Sutter strijdt er 
onvermoeibaar voor een Europa 
dat haar burgers beschermt. 

‘Europa moet onze gezondheid 
beschermen tegen schadelijke 
producten, het moet onze 
sociale rechten garanderen 
en de transitie inzetten 
voor een klimaatneutrale en 
digitale economie’, zegt Petra 
vastbesloten. Ze doet dat niet 
alleen: de groene fractie telt 
75 Europarlementsleden en is 
daarmee groter dan ooit tevoren.

MEYREM ALMACI

• 43 jaar
• woont in Antwerpen
• mama van twee kinderen

Meyrem Almaci is al decennialang 
militant en lid van Groen. Ze begon 
haar politieke carrière als gemeente-
raadslid en heeft van daaruit alle 
niveaus van de partijpolitiek door-
zwommen. Ze is een echte bruggen-
bouwer die zich verzet tegen het 
verhaal dat er geen alternatief is 
voor het huidige kortetermijnbeleid. 
Meyrems gedrevenheid voor een 
betere samenleving dwingt respect 
af bij vriend en vijand.

DANY NEUDT

• 45 jaar
• woont in Ledeberg

Na zijn studies richtte Dany Neudt 
samen met enkele vrienden Kif Kif 
op. De organisatie groeide al snel 
uit tot één van de toonaangevende 

antiracistische bewegingen. Vanuit 
zijn passie voor sociaal onderne-
merschap werd hij later directeur 
van De Punt, een groeiplatform voor 
ondernemers. Voor hij ondervoor-
zitter werd, was hij kabinetschef 
voor de Gentse schepen Bram Van 
Braeckevelt en daarvoor voor Elke 
Decruynaere.



IN ’T 
KORT

HIER

SAMENAANKOOP BAKFIETSEN 
EN ELEKTRISCHE FIETSEN

KOOP EEN ELEKTRISCHE (BAK)FIETS MET KORTING
Alle inwoners van Meise kunnen een  elektrische (bak)fiets aankopen via de 

groepsaankoop die de gemeente Meise organiseert in samenwerking met 

Pajopower en Haviland.

Het aanbod bestaat uit 22 kwalitatieve e-bikes: elektrische stadsfietsen en 

bakfietsen. Speed pedelecs zitten voorlopig niet in het aanbod.

OP 16 NOVEMBER VAN 10U TOT 12U VINDT EEN DEMOMOMENT 
PLAATS OP DE PARKING VOOR DE MUZE 
(Brusselsesteenweg 69 - Meise).

Een eerste bestelperiode loopt tot 15 december 2019. 

In het voorjaar volgt een tweede bestelperiode.

Meer info vind je op vzw.pajopower.be/elektrische-fietsen

ZORGPARKEREN

DONDERDAG VEGGIEDAG

Sinds het begin van het nieuwe 

schooljaar doen de basisscholen 

mee met de campagne Donderdag 

Veggiedag. Zo leren onze jongsten 

lekker en gezond plantaardig te 

eten en ondersteunen wij mee het 

klimaat.

PATRIMONIUM EN ERFGOED

Een architect werd aangesteld 

met de opmaak van een 

beheersplan voor de kerk Sint-

Laurentius.

Het dak van de Sint-Elooikapel zal 

worden vernieuwd.

3000 HERBRUIKBARE BEKERS

Volgens de nieuwe wetgeving op 

cateringmateriaal zal het vanaf 

2020 verboden zijn om 

wegwerpbekers, petflessen en 

blikjes te gebruiken op 

evenementen. De gemeente heeft 

3 000 herbruikbare bekers 

aangekocht. Verenigingen kunnen 

deze lenen voor fuiven, feesten, 

kermissen, ...

JUBILERENDE VERENIGINGEN

Verenigingen die een langdurig 

bestaan vieren (vanaf 25 jaar) 

komen in aanmerking voor een 

subsidie. De gemeenteraad van 

september legde hiervoor een 

duidelijk reglement vast.

MOBILITEIT

De voorrangsregeling ter hoogte 

van de OSSEGEMSTRAAT en 

PAARDEWEIDE wordt gewijzigd. 

De Ossegemstraat krijgt voorrang 

zodat er niet meer onnodig moet 

gestopt worden als men op de 

ringweg rijdt. Tot aan de JAN DE 

MEUTERSTRAAT wordt een stuk 

fietspad bijgelegd.

OPPEM en ROSSEM krijgen een 

uitbreiding van de zone-30 kern.

FIETSEN MAAKT GELUKKIG!

MARIE-JEANNE THAELEMANS
Schepen voor Mobiliteit, 
Verkeersveiligheid, Woonbeleid,
Toerisme, Patrimonium en Senioren

KOOP JE (ELEKTRISCHE) FIETS 
LOKAAL
Wie niet wenst deel te nemen aan de 

groepsaankoop kan voor elektrische 

fietsen en speed pedelecs steeds 

terecht bij de lokale 

fietshandelaars in Meise.

Ook bij hen heb je keuze uit 

verschillende merken, modellen, 

prijzen én goede service dichtbij 

huis.

Hulpverleners vinden vaak moeilijk 

een parkeerplaats in de buurt van hun 

patiënten.

Daarom heeft de gemeenteraad onder 

impuls van schepen van mobiliteit 

Marie-Jeanne Thaelemans een 

reglement op zorgparkeren 

goedgekeurd. 

Het volledige reglement is te lezen op 

de website van de gemeente, 

meise.be.

BEWONERS KUNNEN DE 
PARKEERPLAATS VOOR HUN 
OPRIT OF GARAGE TER 
BESCHIKKING STELLEN VAN 
HULPVERLENER
Wie wil meewerken aan dit project 

ontvangt een sticker die zichtbaar 

dient aangebracht te worden aan de 

ter beschikking gestelde 

parkeerplaats. 

De sticker geeft aan dat de 

zorgverstrekkers er tijdens 

huisbezoeken gratis mogen 

parkeren.

De deelnemende hulpverleners 

krijgen een kaart met 

contactgegevens om achter de 

voorruit van hun voertuig te plaatsen. 

Zo kunnen de bewoners hen 

contacteren om de parkeerplaats vrij 

te maken indien nodig.

Bewoners die wensen mee te werken 

aan dit project en hulpverleners die 

van deze mogelijkheid wensen 

gebruik te maken, kunnen contact 

openemen met de dienst mobiliteit: 

02 892 20 95 of mobiliteit@meise.be



MAAK KENNIS MET TEAM 
VLAAMS-BRABANT

Ann De Martelaer uit Lubbeek 

coördineert als Vlaams parlementslid 

de welzijnsthema's voor de groene 

fractie. Vanuit die rol vecht ze tegen 

onrecht en ongelijkheid. 

An Moerenhout uit Leuven volgt in 

het Vlaams parlement wonen, 

inburgering & integratie op. 

Haar motto: “We staan het sterkst 

als we zorg dragen voor elkaar.”

De Vilvoordse Jessika Soors zit in de 

Kamer met de thema's binnenlandse 

zaken, veiligheid, justitie, gelijke 

kansen en diversiteit. Ze wil van 

daaruit bruggen bouwen, in plaats  

van mensen tegen elkaar op te 

zetten. Dieter van Besien uit Haacht 

volgt als kamerlid belastingen en de 

financiële sector op. 

Duurzaamheid vindt hij daarin 

minstens zo belangrijk als groei.

Chris Steenwegen (Herent) volgt als 

Vlaams parlementslid de thema’s 

klimaat, natuur, milieu en voeding & 

landbouw op. Daarnaast is Chris ook 

deelsenator. Vanuit die parlementen 

werkt hij mee aan een ommekeer.

KLIMAATAMBITIE: NUL

In het Vlaamse regeerakkoord 

ontbreekt elke klimaatambitie.  

Klimaatjongeren kregen de raad 

om terug te keren naar de 

schoolbanken, maar zelf deed de 

Vlaamse regering haar huiswerk 

niet.

Een ambitieus klimaatbeleid kan 

jobs opleveren, economische 

innovatie bevorderen en zo onze 

industrie voorbereiden voor de 

toekomst. In de plaats daarvan zal 

Vlaanderen zelfs haar eigen 

doelstellingen niet halen. We 

dreigen zo een eiland te worden 

tussen regio’s en buurlanden die 

wél zullen investeren in de 

nieuwe, groene economie. 

De factuur van dit non-beleid 

wordt zo doorgeschoven naar 

onze kinderen en kleinkinderen. 

GEBREK AAN VISIE IN DE PROVINCIALE MEERDERHEID

Op 3 december 2018 legde de nieuwe provincieraad en deputatie, met N-VA, 

CD&V en Open Vld, de eed af. Bijna een jaar ver in deze legislatuur, is het dus 

hoog tijd voor een stand van zaken. 

Onze visie op de beleidsplannen geven is echter moeilijk, bij gebrek aan plannen. 

Het is onduidelijk waar deze deputatie de resterende vijf jaar nog naartoe wil. Zo 

werd er nog geen financieel meerjarenplan voorgelegd. Ook uit de beslissingen 

van het afgelopen jaar blijkt niet veel visie of ambitie. En het recycleren van 

initiatieven, zoals gedeputeerde Nevens onlangs deed rond dierenwelzijn, telt in 

dat opzicht amper mee. Zo kwam hij naar buiten met de boodschap dat hij het 

provinciale label diervriendelijke gemeente herzag en minder vrijblijvend maakte. 

Dat dit reeds in 2015 door Groen mogelijk werd gemaakt - en dat de Groene 

affiche zelfs werd gebruikt als promo - maakt dat dit niet als ambitieus beleid 

kan worden gezien.

Groen onderneemt dan maar zelf actie. We trokken zo het afgelopen jaar naar 

de kiezer met 20 groene doelen voor Vlaams-Brabant, die we willen 

verwezenlijken in deze legislatuur. De afwezigheid van nieuw beleid geeft ons 

nu de kans om zelf met onze ideeën naar voren te komen. In tegenstelling tot de 

huidige meerderheid deden we dit afgelopen jaar al. Zo stelden we een plan voor 

om autodelen mogelijk te maken met de dienstwagens van de provincie. 

Onze ideeën voor Vlaams-Brabant zitten klaar, en daar gaan we in de toekomst 

zeker verder mee aan de slag.

REGIONAAL
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De Groene provinciale fractie
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Pastorietuin Cultuurhuis Meise

Samen met Regionale Landschappen 

Brabantse Kouters zal de gemeente 

Meise de pastorietuin achter het 

Cultuurhuis in Meise grondig 

aanpakken. De vijver wordt 

gesaneerd. Wegenis, ontsluiting, 

bomen- en struikenbestand worden 

nagekeken en waar nodig aangepast. 

Het paviljoen en de omgeving worden 

opgewaardeerd. Het parkje versmelt 

met het beschermd monument 'de 

oude pastorie'.

1

Schoolstraat Leertuin

De parking van de Leertuin verandert 

's morgens in een schoolstraat, 

voorbehouden aan fietsers en 

voetgangers. Gemotoriseerd vervoer 

is dus niet toegelaten, behalve voor 

bestuurders van motorvoertuigen die 

in de straat wonen of er een garage 

hebben.

2 Meise is een FairTrade Gemeente

Meise heeft officieel het label van 

FairTrade Gemeente gekregen. Als 

FairTrade Gemeente wensen wij de 

eerlijke handel met de boeren in het 

Zuiden én met de duurzame 

producent in het Noorden te 

bevorderen. De gemeente Meise koopt 

zelf ook fairtradeproducten aan zoals 

fruitsap en koffie.

3
Hondenlosloopweide

In het weekend van Werelddierendag 

werd de hondenlosloopweide in het 

Neromhof ingehuldigd. De weide ligt 

in een rustige omgeving, afgesloten 

door een omheining met sas en twee 

poorten, waardoor de honden niet 

kunnen ontsnappen. Wij wensen onze 

viervoeters en hun baasjes veel 

plezier op de weide.
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Doeners uit Meise lopen op kop in een eerlijke, 
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. 
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

MOBILITEIT VAN DE TOEKOMST
DINSDAG 3 DECEMBER 20U

GC DE MUZE VAN MEISE

Op dinsdag 3 december organiseert de dienst mobiliteit van de 
gemeente Meise een voordracht over Mobiliteit van de Toekomst.

Ook in Meise vallen de vele nadelen van onze huidige mobiliteit steeds 
meer op. Luchtvervuiling, verkeersongevallen, klimaatopwarming, 

ruimtetekort, geluidsoverlast, files, ...
Prof. Cathy Macharis vertelt wat de uitdagingen zijn voor ons 

mobiliteitssysteem en hoe dit er in de toekomst gaat uitzien.
Dirk Dedoncker, mobiliteitsadviseur (A2Bmobility), neemt ons 
mee op weg om samen na te denken over hoe we ons in Meise 

en omgeving beter en duurzamer kunnen verplaatsen.

De voordracht is GRATIS op 3 DECEMBER OM 20U 
in GC De Muze (Brusselsesteenweg 69)

Groen Meise 

Karine Métens

Kapellelaan 322

1860 Meise

0485 64 21 02

meise@groen.be 

www.groenmeise.be

     www.facebook.com/groenmeise

      @groenmeise

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci,
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de 
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij 
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende 
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in 
een gezonde werkomgeving.  Niets in deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van 
de uitgever.




