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Samen vooruit!

Beste inwoner,

Op 14 oktober kies jij wie jou vertegenwoordigt de komende 
zes jaren. Vrouw of man, jong of oud, … belangrijk is waar jouw 
vertegenwoordiger voor staat. 
In onze vorige Brochure « Onze plannen voor Onze 
gemeente » lieten we u kennis maken met wat wij wensen 
voor u en uw gemeente.
Nu laten we ook onze kandidaten aan het woord.
Je merkt het al snel. Onze kandidaten komen uit alle hoeken 
van onze gemeente, zijn van alle leeftijden en alle rangen.  Ze 
leggen vanzelfsprekend hun eigen klemtonen, maar weet dat 
ze staan voor een gemeenschappelijk plan, met visie.

Met deze  ploeg gaat CD&V Meise ‘vollenbak’ voor een 
gedurfde vernieuwing en verjonging, daarbij gesteund door 
ervaren kandidaten.

En ja, hun engagement  is niet vrijblijvend. Elke kandidaat 
ondertekende een verklaring met afspraken waarbij openheid 
centraal staat en eigenbelang en onfrisse praktijken afgestraft 
worden. 

Rotsvast ben ik overtuigd dat al onze nieuwe kandidaten zich 
meer dan 100 % zullen inzetten om u te overtuigen. Alle 
kandidaten hebben beloofd hun rijke ervaring te delen. Op 
deze manier de verkiezingen ingaan is een mooi voorbeeld 
van samenwerking op die weg vooruit waarvoor CD&V-Meise 
gaat.

Onze kandidaten en ikzelf rekenen
op uw stem op 14 oktober !
De weg vooruit, dat kan alleen samen.

Geert Cleymans,
CD&V afdelingsvoorzitter
CD&V Meise





Miel DE BOECK 
Ik ben Miel De Boeck, lijsttrekker voor CD&V Meise en woon in 
Wolvertem.
Ik was 42 jaar werkzaam bij het gemeentebestuur, waarvan 21 jaar 
gemeentesecretaris.
Nu ben ik schepen van onderwijs, cultuur en toerisme.
Ik sta borg dat de leefbaarheid in onze gemeente de hoofdzaak blijft.
Dit omvat o.a. een gezonde woonomgeving, vlotte mobiliteit, 
veilige wegen, de open ruimten in stand houden, ondersteuning van 
het onderwijs en het verenigingsleven.
Lijsttrekker zijn is voor mij een nieuwe uitdaging.
Ik ben er klaar voor.

Miel De Boeck - Lijsttrekker
Populierenlaan 21 - 1861  Meise - 0475 82 31 78
deboeck-joostens@hotmail.com

Sonja BECQ 
Ik ben Sonja Becq en ik ben #fieropmeise.
Ik groeide hier op en kreeg samen met mijn man Chris Dirkx en 
onze 3 kinderen veel kansen in Meise, o.a. in onze jeugdbewegingen, 
school, parochie en  verenigingsleven.  
Als OCMW-voorzitter realiseerde ik het dienstencentrum De Spil en 
de Serviceflats. Als schepen ijverde ik mee voor betaalbaar wonen, 
ruimte voor onze jeugd en nog zoveel meer. Als parlementslid zorgde 
ik onder andere voor de zorgverzekering en voor het vernieuwde 
erfrecht.
Samen met u wil ik verder werken aan een warme, groene en 
veilige  gemeente: open, eerlijk en betrouwbaar en ten dienste 
van al wie het nodig heeft. 

Sonja Becq - 1e schepen - Volksvertegenwoordiger
Bruinborrelaan 24 - 1860 Meise - 0478 74 04 76
sonja.becq@dekamer.be 
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Pieter BELGRADO
Pieter, 23 jaar jong.
Het is een grote eer om deze 3de plaats te kunnen innemen.
Ik heb altijd met groot ontzag gekeken naar hoe mijn grootvader 
omgaat met de mensen en hoe de mensen hem dan ook waarderen. 
Op die weg wil ik ook gaan.
Graag wil ik de belangen van de gemeente in verband met groen, 
sport en jeugd, verdedigen.
Ik geniet ervan om in Meise te wonen.
Ik zou het voor geen geld willen misssen !

Pieter Belgrado - Kandidaat
Oppemkerkstraat 5 - 1860 Meise - pieter.belgrado@gmail.com

Veerle DE CUYPER
Geboren en opgegroeid in Meise!  
Dochter van Linda en Jef (Audio Visueel Centrum)
gehuwd met Dirk Lamberts en fiere mama van tiener Hannah

Creatieve marketing specialist met passie voor schilderen, muziek en 
een hart voor jonge gezinnen!
Gemeenteraadslid sinds 2012 en fractieleider CD&V
Bestuurder bij Incovo sinds 2012
Ervaring koppel ik aan jeugdig enthousiasme.

Frisse blik op Meise, 
stap voor stap uitvoeren, 
daar geloof ik in en daar ga ik voor!

Veerle De Cuyper - Gemeenteraadslid
Mankevosstraat 2A - 1860 Meise - 0496 70 20 60
veerle.de.cuyper@telenet.be

Geert CLEYMANS
Sinds 1996 woon ik samen met Véronique en onze zoon Jens in 
‘ons buitengewoon Meise’.
Ik voel mij hier helemaal thuis!
Inspiratie en engagement haal ik uit mijn werk en mijn voorzitterschap 
van Judo Mansio Meise, gewezen voorzitter van oudercomité 
basisschool Sint-Brixius-Rode en lid van toneelgroep Kris Kras.
Ik sta voor een open en respectvol beleid. Ik wil mij dan ook inzetten 
voor een propere en daardoor veiliger gemeente.
Ik ben fier voorzitter te zijn van deze vernieuwde en enthousiaste 
ploeg die er vollenbak voor gaat.

Geert Cleymans - Afdelingsvoorzitter
Keizerinlaan 10 - 1860 Meise - 0475 23 70 60
geert.cleymans@skynet.be
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Ann VAN DIEVOET
Geboren en getogen in Meise. Als dochter van een bloemenhandelaar 
weet ik hoe belangrijk het is om de lokale handelaars te steunen 
zodat onze dorpskernen leefbaar blijven en het aangenaam wonen 
is.
Het is mijn vaste overtuiging dat een bruisend verenigings- en 
cultuurleven mensen verbindt. Er is nood aan voldoende ruimte 
voor jeugdbewegingen in het centrum van onze dorpen. 
Gezinnen met jonge kinderen moeten ook hun plaats vinden in 
kwaliteitsvolle scholen in onze gemeente.
Met CD&V Meise, de weg voorruit, daar ga ik voor!

Ann Van Dievoet - OCMW raadslid
Eeuwfeestlaan 26 - 1860 Meise - ann.van.dievoet@telenet.be

Benny MOONS 
Ik ben 46 jaar en woon al 21 jaar in Meise met mijn vrouw, Els Anthoons, die al 
meer dan 15 jaar als kinderverzorgster werkt in de Gemeentelijke basisscholen 
van Meise (De Leertuin) en Sint-Brixius-Rode ( Gbs Rode ). Wij hebben 2 
opgroeiende dochters, waaronder Sam die mee kandidaat is op deze lijst. Ik werk 
bij Renault in Boom. 
Vandaag zet ik mijn eerste stappen in de politiek  en ga voluit voor veilig en 
vlot verkeer in onze gemeente, zowel voor fietser, voetganger als voor de 
auto. Stimuleren van sportactiviteit  op elke leeftijd staat ook hoog op mijn 
prioriteitenlijst. Sportlokalen en -terreinen moeten door de gemeente optimaal 
onderhouden en ontwikkeld worden.
Via mijn vrouw Els, ken ik de noden en verwachtingen van de scholen in Meise. Zij 
vervullen een belangrijke rol en verdienen, onafhankelijk van het net, de nodige 
ondersteuning. Of het nu gaat om infrastructuurwerken, hulp aan ouders of 
leerlingen voor de betaling van schoolvervoer of -maaltijden of om de veiligheid 
rondom onze scholen te garanderen met inzet van gemachtigde opzichters. 

Benny Moons - Kandidaat
Blauwenberg 17 - 1860 Meise - moons.benny@gmail.com

Marie BEHAEGHE   
Als Meisenaar in hart en nieren wil ik mijn steentje bijdragen aan een warme 
gemeente die leeft én leefbaar is voor iedereen.
Ik voel me hier als jongere thuis en ik wil ervoor zorgen dat iedereen die kans krijgt. 
Want de Meisese jeugd, daar zit toekomstmuziek in! Ik wil me kei hard smijten 
voor een duurzaam jongerenbeleid waarbij we de jeugd in Meise een veilige 
plek geven om elkaar te ontmoeten. Een open en transparante samenwerking 
tussen het bestuur en al die vrijwilligers is daarvoor broodnodig. Daarnaast wil 
ik – samen met school en buurt- werken aan veilige schoolzones en nog meer 
investeren in veilige fiets- en wandelnetwerken. Met z’n alle meer de fiets op, dat 
zorgt niet alleen voor minder file- en parkeerstress, maar ook voor een betere 
gezondheid. Ook wil ik het verenigingsleven meer laten bloeien. Wat zou jij vinden 
van een heus dorpsfestival, een beiaardcantus waar jong en oud verbroederen of 
een zeepkistenrace voor de jongsten? 
Doe je graag mee, heb je ideeën of deel je graag je ervaringen? Aarzel dan niet 
om me aan te spreken, op de markt, in het jeugdhuis of op het voetbalveld. Want 
samen geraken we verder! #dewegvooruit 

Marie Behaeghe - Kandidaat
Eeuwfeestlaan 26 - 1860 Meise - 0468 19 33 10
mariebaegh@gmail.com 
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Gunter MICHIELSEN 
22 jaar geleden hebben we één van onze dromen waargemaakt en 
hebben we het geluk gehad om een stekje te vinden in het landelijke 
Meuzegem. Zo kort bij alles en toch nog zo groen, dit moeten 
we koesteren en behouden. En zo is het “goed” wonen in Meise, 
Wolvertem en al zijn gehuchten. Onze 2 honden Stella en Vedett 
zijn er alleszins fan van!!!
Mijn werk is op een boogscheut van mijn thuis. Als er meer mensen 
deze luxe konden hebben zouden er veel problemen van de baan 
zijn. Minder verkeer, minder vervuiling, meer Koning Fiets op de weg, 
meer vrije tijd, ...

Gunter Michielsen - Kandidaat
Meusegemstraat 72 - 1861 Meise
gunter.michielsen@hotmail.com

Chris VERHAEGEN
Levenskwaliteit voor oud en jong
• Levenskwaliteit als centrale leidraad voor elk plan en in elk 

beleidsdomein
• Zorg op maat van elke familie, voor oud en jong 
• Kwaliteitsvol en betaalbaar wonen met respect voor groene 

ruimte en bouwkundig erfgoed 
• Een veilige omgeving zodat iedereen met gerust gemoed naar 

buiten gaat 
• Bruisend lokaal ondernemerschap dat de dorpskernen versterkt
• Vlaams gastvrij karakter bewaren

Chris Verhaegen - Ondervoorzitter CD&V Meise
Brusselsesteenweg 70 - 1860 Meise - 02 269 48 95 
chris@chrisverhaegen.eu

Jan VANHEUVERSWYN 
• Vader van Karlien en Lise
• Woon al 16 jaar met veel plezier in Meise
• Lid van Davidsfonds en BAW Chiro Eversheim
• Als arts gewerkt bij de Vlaamse overheid
• Mijn prioriteiten: gezondheidszorg, ouderenzorg en jeugdwerking
• Eerlijk bestuur in Meise

Jan Vanheuverswyn - Kandidaat
Naessenlaan 8 - 1860 Meise - Jan-vh@hotmail.com
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Onze speerpunten in een notedop  
 

Mobiliteit 
- hernieuwd  gemeentelijk mobiliteitsplan waarbij alle beslissingen 

gebeuren volgens het STOP-principe (eerst Stappers dan 
Trappers en vervolgens Openbaar en Privaat vervoer)

- goed onderhouden en veilige fietspaden met prioriteit voor de 
schoolomgeving

- slimmer parkeerbeleid en verkeersremmende ingrepen

Meise net en proper  
- aanpak sluikstorters via (mobiele) camera’s en strikte controles
- oog voor meer onderhoud aan groenperken en boorders

Gezellige buurten   
- ondersteuning verenigingen en buurtwerkingen
- groene rustplekken om sociale contacten te bevorderen
- meer oog voor de zwakkere mede-mens
- beperking wildgroei appartementenbouw

Jeugd   
- uitbreiding  infrastructuur van de basisscholen
- Jeugdbewegingen en jeugdhuizen horen thuis in het Centrum
- meer en beter onderhouden speelruimtes

Goed Bestuur    
- aanbevelingen van adviesraden zijn de leidraad
- versterking van de interne en externe controle om 

vriendjespolitiek tegen te gaan
- coaching en extra kansen via vorming voor onze ambtenaren

Voor meer info :
tel 0475 23 70 60
www.meise.cdenv.be - info@meise.cdenv.be -  CD&Vmeise
Vraag gerust naar onze uitgebreide programma brochure.

MEISE
DE WEG
VOORUIT



thuis
in Meise 



Sam MOONS
Ik ben 19 jaar, dochter van Benny Moons en Els Anthoons, woon 
sinds mijn geboorte in Meise en liep school in De Leertuin. Ik volgde 
de richting Dierenzorg in Horteco Vilvoorde en start  in september 
in de Hogeschool Gent in de richting Agro-en biotechnologie. 
Ik zet met deze verkiezingen mijn eerste stappen in de politiek. Ik 
ga ervoor. Uiteraard ligt dierenwelzijn mij nauw aan het hart en de 
gemeente kan daar ook een rol in spelen. 
Ik wil aandacht voor de ondersteuning van het lokale verenigingsleven 
maar ook voor jongeren die buiten het georganiseerde jeugdwerk 
vallen. Ook zij moeten zich in onze gemeente thuis voelen. Sociale 
media kunnen hierin een belangrijke rol vervullen. Ook wil ik ijveren 
voor meer en veiligere, goed onderhouden fietspaden.
Ik pleit voor blijvende ondersteuning bij evenementen waar 
de mensen van Meise elkaar op een positieve manier kunnen 
ontmoeten. Specifieke busdiensten om de jeugd veilig van en naar 
fuiven, eindejaarsfeesten e.d. te brengen krijgen mijn steun

Sam Moons - Kandidaat
Blauwenberg 17 - 1860 Meise

Jan-Jacob MUYLS 
Ik ben 32 jaar, vader van 2 jonge kinderen en gehuwd met Suzanne. Als kind 
groeide ik op in de stad, maar bracht mijn weekends door op de boerderij 
van mijn grootouders Gaston en Margriet Van Doorslaer in Imde.  Sinds 
enkele jaren woon ik nu zelf met mijn gezin op de boerderij samen met 
mijn 101-jarige oma. Meise moet een plek zijn met aandacht zowel voor de 
1-jarige als de 101-jarige.
Als stadskind kan ik eens te meer het cultureel en historisch erfgoed van 
onze gemeente waarderen. Een dorp hoeft geen stad te zijn. Voor sommige 
zaken mag de tijd blijven stil staan, maar dit mag een vooruitstrevend Meise 
niet in de weg staan. Tijdloosheid en vooruitgang elk waar het hoort.    
De combinatie van het landelijk karakter en de bereikbaarheid van de stad 
is voor mij een van Meise’s grootste troeven. Dagelijks rijd ik het lange 
traject naar Mons, waar ik als jurist werkzaam ben in een internationale 
organisatie. Mobiliteit ligt me dan ook nauw aan het hart. Veilig in en door 
onze gemeente, voor auto, fiets en voetganger, het blijft een belangrijk 
aandachtspunt.  Ik koos voor het groen en de rust. Die kans moeten al onze 
inwoners hebben.  Daar ga ik voor.  

Jan-Jakob Muyls - Kandidaat
Barbierstraat 8 - 1861 Meise - Jan-Jakob_muyls@hotmail.com

Marijke VINDEVOGEL 
Ik ben Marijke Vindevogel en groeide op in het Kasteelveld (Tuinwijk) 
naast de prachtige Plantentuin.
Reeds 40 jaar woon ik in Eversem, waar ik actief ben in het 
verenigingsleven.  
Tevens zet ik mij al jaren in voor gelijke kansen voor iedereen.
Uit ervaring ken ik de problematiek rond jonge weduwen en nieuw 
samengestelde gezinnen.
Ik ben fier op mijn Meise, waar het goed leven is, en dat moet zo 
blijven.
Daarom engageer ik mij : De Weg vooruit, een mooie toekomst 
tegemoet.

Marijke Vindevogel - Kandidaat
Dagwanden 45 - 1860 Meise - marijke.vindevogel@skynet.be
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Robert DEMOOR
Ik ben Robert Demoor, kandidaat voor CD&V Meise en woon in 
Wolvertem.
Ik doe schilderwerken (interieur).
Mijn hobby’s zijn: tennissen, wandelen met Fluitekruid en voetballen 
met de veteranen van HO Wolvertem-Merchtem.
Ik ga mij inzetten voor een gezonde, veilige en propere gemeente. 
Het fietsen wil ik stimuleren door het aanleggen en verbeteren van 
fietspaden. Ook moeten voetpaden en wandelwegen, waar nodig 
hersteld, vernieuwd of aangelegd worden. 
De verkeersproblemen aan de scholen dienen alle aandacht te 
krijgen. Gepaste verkeersmaatregelen dringen zich op.

Robert Demoor - Kandidaat
Populierenlaan 19 - 1861 Meise - dmrinterieur@skynet.be

Renata VERTONGEN 
‘I Go for it’ 
 Ik ga voor een propere, nette, veilige en fietsvriendelijke gemeente.
“Lid van de ‘Cycling Ladies’ wielertoeristen club.
 
Renata Vertongen - Kandidaat
Vilvoordsesteenweg 33 - 1860 Meise
renatavertongen@hotmail.com

Raf DE ZUTTER
Na vier verhuizingen in Oost Vlaanderen en Vlaams Brabant is 
ons gezin in Meise aangekomen. Dit was de beste beslissing, die 
wij als gezin toen genomen hebben. Wij voelden ons dadelijk thuis 
in deze mooie en rustige gemeente. Uit mijn ervaringen in mijn 
beroepsleven in de  sociale- en onderwijssectoren heb ik geleerd 
dat er maar één weg is in het leven : DE WEG VOORUIT.

Raf De Zutter - Kandidaat
Gudrunlaan 14 - 1860 Meise - 0478 40 38 76
r.de.zutter@skynet.be
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Patsy LOMMEZ
Omdat ik
Trouw ben aan onze partij,
Trouw aan onze waarden,
Trouw aan onze kiezers. 

Patsy Lommez - Kandidaat
Breemweg 32 - 1861 Meise
Patsylommez@hotmail.com

Ingrid DE BONDT   
Ik wil mij inzetten voor een duurzaam, sociaal en vrouwvriendelijk 
Meise, voor een groene gemeente waar iedereen zich thuis voelt en 
zijn kansen ten volle kan ontwikkelen.

Ik ben sportief en zing bij ‘de Meisekes’ en ben lid van de 
Belangengroep Oppemse Wijk

Ingrid De Bondt - Kandidaat
Kleine Wouwer 25 / 2 - 1860 Meise
ingrid_debondt@hotmail.com

Marcel BELGRADO 
Ere-burgemeester gemeente Meise
Gedurende 48 jaar zonder onderbreking ten dienste van 
onze inwoners, hetzij als gemeenteraadslid, schepen of als uw 
burgemeester.
Lijstduwer van een mooie lijst met flinke, enthousiaste, verstandige, 
jonge en bekwame kandidaten, die ik van mijn kennis en ervaring ga 
laten genieten !

Marcel Belgrado - Ere-Burgemeester en gemeenteraadslid
Oppemkerkstraat 6 - 1860 Meise
marcel.belgrado@outlook.be
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REALISATIES 
van de provincie in
samenwerking met
de gemeente Meise  
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MEISE
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Onze kandidaten
vind je op
LIJST 3

 

De Weg Vooruit 
naar luisteren, 
begrijpen en 
aanpakken.
Een goed beleid met aandacht voor 
elke inwoner, daar staan we voor. 
Veilige en propere straten, kwalitatief 
wonen en een sterke buurt, dat zijn 
onze aandachtspunten.

Een gemeente besturen vraagt om 
kennis en kunde. Eenzijdig belangen 
dienen van jezelf, vrienden of bedrijven, 
dat is toch niet meer van deze tijd?!? 
CD&V stelde deze wanprakijken aan 
de kaak en nam expliciet afstand van 
enkele lokale politici. Deze laatste 
werden vervolgens ook door de 
gouverneur op de vingers getikt. Wij 
trekken de kaart van goed bestuur en 
van levenskwaliteit voor elke inwoner. 
Logisch, toch?

Wij kiezen alvast met veel ambitie voor 
#dewegvooruit, waarbij we niemand 
achterlaten. Wij kiezen resoluut voor 
Meise, buitengewoon warm.
Wil je een woordje uitleg? Bel dan 
naar 0475 23 70 60 onze kandidaten 
lichten ons programma graag toe.
Wil jij meestappen op die weg vooruit 
of heb je zelf ook suggesties, dan zijn 
die uiteraard ook welkom. 
www.meise.cdenv.be
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