Zuurstof
NOVEMBER 2017

Gratis vrijwilligersverzekering voor Vlaanderen
Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden bevoegdheden, zoals Cultuur,
Welzijn en Sport.
Een onderdeel van het culturele provinciale beleid betrof de gratis verzekering voor vrijwilligers. Vanaf volgend jaar
neemt de Vlaamse Overheid de gratis vrijwilligersverzekering over. Wat houdt de vrijwilligersverzekering in ?
Organisaties die sporadisch vrijwilligers inschakelen bij activiteiten kunnen een beroep doen op de
vrijwilligersverzekering. Deze verzekering is dus geen vervanging van de jaarverzekering van de leden en vrijwilligers
bij de VZW’S en lokale afdelingen van een koepel, maar bedoeld om extra vrijwilligers te verzekeren. De polis dekt
maximaal 100 gratis vrijwilligersdagen. Eén vrijwilligersdag staat voor een verzekering van één vrijwilliger. Voor
meer informatie : www.vlaanderenvrijwilligt.be

LANGER THUIS BLIJVEN WONEN MET
PROVINCIALE AANPASSINGSPREMIE
“Ik kan nog alles zelf, alleen trappen zijn moeilijk.”, zegt Jeanne De Ceulaer
(81). “Mijn man sukkelt al langer. Ik werd echt bang dan we naar een rusthuis
zouden moeten gaan. In onze living is geen plaats
voor een bed. Gelukkig vertelde de mevrouw van
het ziekenfonds over de aanpassingspremie van de
provincie. We hebben een traplift laten installeren.
Nu kunnen we langer thuis blijven wonen.”
De provincie wil mensen de kans geven zo lang
mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving te
blijven wonen. Ouderen vanaf 60 jaar en personen
met een handicap die hun woning laten aanpassen
aan hun fysieke mogelijkheden kunnen daarvoor
bij de provincie een aanpassingspremie krijgen.
Werken die in aanmerking komen voor de premie zijn
bijvoorbeeld aanpassingen aan het sanitair zoals het
plaatsen van een inloopdouche of aangepaste wc,
het plaatsen van een traplift, het wegwerken van
hinderlijke drempels of het plaatsen van automatische
rolluiken.
De aanpassingspremiepremie bedraagt 50% van
de kostprijs van de werken, met een maximum van
2.500 euro.
Voor het bekendmaken van de aanpassingspremie
werkt de provincie sinds een paar jaar intensief
samen met de mutualiteiten. Zij komen immers vaak
het eerst in contact met mensen die geconfronteerd
worden met problemen zoals die van Jeanne en haar
echtgenoot.
“De samenwerking met de mutualiteiten werpt
duidelijk vruchten af.”, zegt Tom Dehaene,
gedeputeerde voor wonen van de provincie VlaamsBrabant. “Het aantal aanvragen steeg van 208 in
2009 naar meer dan 1.000 per jaar. Het jaarbudget
voor de premie hebben we dan ook verhoogd van
800.000 euro tot 2.000.000 euro.”
V.U. : Raf De Zutter, Gudrunlaan 14, 1860 Meise

Secretaris Geert Cleymans ontdekte in de
nieuwsbrief van het Vlaamse Steunpunt voor
Vrijwilligerswerk belangrijke informatie

In Meise werden de afgelopen jaren al een tachtigtal aanpassingspremies
toegekend. Dat hoge aantal mag gerust een succes genoemd worden. Het
bewijst dat de sleutel voor de bekendmaking ligt bij een goeie lokale werking.
Er zijn echter ongetwijfeld nog mensen die recht hebben op de premie en die
de weg ernaartoe nog niet gevonden hebben.

Beste Meisenaren,
Voorbij de mooie zomer. In de herfst vallen de bladeren
van de bomen. In het politieke landschap van Meise zijn
de maskers eveneens afgevallen.

nieuws
Meise, Wolvertem, Oppem, Meuzegem,
Imde, Rossem, Westrode en St.-Brixius-Rode
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Begin oktober werd een nieuwe lijst voor de
gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 aan
de pers voorgesteld . De samenstelling van deze lijst
is merkwaardig: enkele mandatarissen uit de huidige
meerderheid, enkele figuren uit de oppositie (Open
VLD) en een groepje onafhankelijken.
Bij de initiatiefnemers bevinden zich enkele kandidaten,
die in 2012 door de inwoners van Meise werden
verkozen op de CD&V-lijst. Woordbreuk dus, niet alleen
ten opzichte van onze partij maar ook en vooral ten
opzichte van onze kiezers.
Natuurlijk heeft iedereen het recht om haar of zijn
politieke mening te wijzigen en nieuwe verbintenissen
aan te gaan met andere groepen of partijen. Zij zijn dan
geen Christendemocraten meer.
Bij de bekendmaking van de nieuwe lijst paste een leuke
foto maar over hun programma werd minder gezegd,
tenzij over de verbetering van het financieel beheer van
de gemeente! Dat beheer was mede in handen van …
dezelfde kandidaten. Begrijpen wie begrijpen kan …

v.u.: Raf De Zutter - Gudrunlaan, 14 - 1860 Oppem

Mevrouw Liesbeth Homans, viceministerpresident van de Vlaamse Regering en
Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Wonen en Gelijke Kansen
verleende aan de heer MARCEL BELGRADO de
titel van ereburgemeester van de gemeente
Meise.
Het CD&V-bestuur, de CD&V leden van Meise
en vele sympathisanten feliciteren Marcel
met deze officiële waardering voor zijn werk
als burgemeester in de periode 2007-2012.

Over één punt zijn zij het eens: de verdeling van de
mandaten, de postjes. Ze geloven in hun eigen gelijk:
een absolute meerderheid halen. Daar zal de kiezer over
oordelen.
CD&V Meise werkt intussen verder aan haar
programma en aan onze lijstvorming. Met ons project
“Buitengewoon Meise, horizon 2025” hebben wij een
heel mooie toekomst voor Meise in petto! Mensen
op een open, eerlijke en gelijke manier behandelen is
daarbij onze leidraad.
Wij kijken er alvast naar uit jullie hartelijk te verwelkomen
op ons jaarlijks restaurant!
Raf De Zutter
voozitter

DAG VAN DE KLANT
CD&V VERWENT DE HANDELAARS.

MOBILITEIT EN COMMUNICATIE

30 september - dag van de klant : een UNIZO-traditie
die goed geworteld is. CD&V Meise neemt dan de
gelegenheid te baat om de handelaars te tonen hoe
sterk we hun inspanningen waarderen om het de
klanten naar de zin te maken. Goed draaiende winkels
wil immers zeggen levendige dorpskernen. Wil zeggen
een dorp waar je graag buiten komt. Vandaar die
symbolische gerbaar voor de marktkramers en de
handelaars .

DIGITALE SCHERMEN
Om je beter te informeren
Meise heeft er sinds kort een
communicatiekanaal bij.
Vanaf eind
september staat er in de Wilgenlaan een
LED-scherm waarop boodschappen vanuit het
gemeentebestuur geplaatst zullen worden,
aangevuld met commerciële boodschappen.
Schepen Sonja Becq : “ We gaan verder mee
met de nieuwe tijd. Via een Led-scherm zal
ook gemeentelijke informatie verspreid
worden. Zijn er grote werken gepland, is er een
wijziging bij de vuilnisophaling, is er een leuk
evenement … je zal het voortaan ook kunnen
lezen op een Led-scherm. Voor dringende
boodschappen is dit zeker relevant, niet
iedereen zit op facebook, watsapp of andere. “

1ste schepen Sonja Becq en Wim De Smedt,
mede-zaakvoerder van BrightBoard.

Om kosten te vermijden werd gezocht naar
een samenwerking met een firma die gratis
het LED-scherm ter beschikking stelt voor
gemeentelijke boodschappen en ruimte krijgt
voor commerciele info. Deze advertenties gaan bij
voorkeur naar plaatselijke handelaars en verenigingen.
Ze zijn altijd in het Nederlands en mogen geen politieke,

Ereburgemeester Belgrado
aan het woord.

religieuze of aanstootgevende inhoud.
Omdat ook deze procedure correct moet verlopen werd
gewerkt met een openbare aanbesteding, op
grond waarvan de firma Brightboard werd
aangesteld.

“Het was niet eenvoudig om een locatie
te vinden waarbij ledscherm veiligheid
niet in gedrang brengt, maar waar toch
voldoende volk voorbij komt”, aldus Sonja
Becq. “ Uiteindelijk kreeg een plaats aan de
Wilgenlaan – waar toch regelmatig wagens
staan aan te schuiven- de goedkeuring van het
agentschap Wegen en Verkeer en konden we
aan de slag.
De gemeente voorziet de ruimte en staat in voor de
elektriciteit. De firma zorgt voor het scherm en de plaatsing
ervan en zorgt voor opvolging en onderhoud.
Voor de veiligheid zal een automatische sensor de intensiteit
van het scherm aanpassen aan het zonlicht. Tussen 22u en
6u worden de schermen automatisch gedimd.

Viering Cultuurlaureaten
op 15 september in De Muze

Wanneer men het geluk heeft om een hogere leeftijd te bereiken … dan weet
men veel; soms vergeet men wel iets, maar dat zal heel weinig zijn.
Vooreerst ben ik dankbaar, zeer dankbaar omdat ik dit allemaal kan meemaken,
mee beleven. Wat dan wel ? Om mij jaren te kunnen inzetten, steeds trouw aan
mijn ideaal, trouw aan onze christelijke partij met zijn alomvattende waarden.
Trouw aan onze mensen, waar ik kon helpen, en dit zijn geen ijdele woorden,
“met raad en daad” – Veel heb ik helpen verwezenlijken. Mijn vader was een
metser, dus ik heb een baksteen in mijn maag. Daar is geen enkel project in onze
gemeente waar ik als schepen, als burgemeester, niet heb aan meegewerkt.
Ik citeer : bibliotheek, cultuurzaal ‘de Muze’, heropbouw van onze muziek
academie, en onze lagere scholen, hetzij door nieuwbouw of prefabklassen,
nieuw administratief centrum, en noem maar op. Dus zou ik kunnen besluiten
: het is nu wel geweest! Maar zo steek ik niet in mekaar. Wij hebben een
mooie gemeente en ik wil daar nog verder mee aan timmeren om ze mooi en
aangenaam te houden en waar het kan nog te verbeteren. Deze woorden komen
recht uit mijn hart !
Uw ereburgemeester,
Belgrado Marcel

Miel De Boeck, Schepen van Cultuur wees tijdens zijn toespraak op de verdiensten
van de genomineerden voor de prijs van cultuurlaureaat van de gemeente Meise.
“De nominatie is niet het gevolg van een competitie, het is een erkenning en
appreciatie van de prestaties en inspanningen die vrijwillig geleverd worden.”
De genomineerden waren: Jan Goovaerts, leraar aan de Academie voor
Muzische Kunsten, De zanggroep De Meisekes, Willem De Ridder, bestuurslid
van Ergoedkring Berla, voor zijn opgravingen en reportages ivm Wereldoorlog 1,
Mark Vertongen, oprichter van de stripbib en bestuurslid van ‘t Sloefke.
Een woord van dank werd gericht aan Bob Nicolaes, voorzitter van de cultuurraad
en Miranda Van Lint, gemeentelijke cultuurfunctionaris.

GEEN RESTAFVAL
OF PMD OP STRAAT OP DE
VERKEERDE DAG !
Twijfel je soms of je de vuilniszak op de juiste dag
buiten zet?
Weet je niet of een bepaald artikel in de blauwe of
bruine zak thuishoort en vind je de afvalkrant niet
terug?
Hiervoor heeft Incovo een handige online oplossing
nl. de gratis “recycle app”.

Naast de dankbare glimlacht voor de attentie, horen
we ook hoe de winkeliers de dorpskern zien en
ervaren. En al snel komt dan – alweer – de wens voor
meer parkeerruimte naar boven in Meise centrum.
De wens ook voor mooi onderhouden plant- en
bloemenplantsoenen. De wens naar een veilige
omgeving voor de voetgangers en fietsers.
Samen onder een paraplu :
Ann Van Dievoet en Chris Verhaegen trotseerden
de regen. Samen met Marcel Belgrado, Miel De
Boeck, Sonja Becq en Geert Cleymans gingen we de
handelaars een gerbera aanbieden als gebaar van
waardering voor hun werk.

CD&V wil van de dorpskernen aantrekkingspolen maken
zodat eenieder er zich thuis voelt en graag buiten komt.
Zo kan de buurtwinkel verder blijven bestaan. Tot groot
comfort voor eenieder.
Je kan deze downloaden via de Apple App Store (iOS)
of de Google Play Store (Android).

SNELTRAM BRANDEND ACTUEEL
De komst van een sneltram door Meise blijft voor beroering zorgen.
Enerzijds is er het tracé waarlangs de sneltram zou moeten komen, anderzijds is er de mogelijke afschaffing van
de oprit aan de A12 in Meise –centrum.
Velen zijn het er over eens dat een versterkt, frequent en snel, openbaar vervoer naar Brussel de
verkeersmoeilijkheden kan verlichten. Maar moet dit écht met een sneltram ? Van in het begin drong CD&V
aan op alternatieven, zoals een snelbus langs de A12 of een inname van de pechtstrook ( zoals ook op andere
snelwegen ). Blijkbaar is de bevoegde minister Weyts hiervan geen voorstander voor Meise. Voor de regio
Vilvoorde kan een snelbus blijkbaar wel !
Ook de toegang tot de A12 in Meise wordt bedreigd. Nochtans lijkt dit voor ons de beste manier om het verkeer te
spreiden en niet alle wagens richting Wolvertem te leiden. Onveiligheid van de oprit is geen afdoend argument.
Uit cijfers die Schepen en Volksvertegenwoordiger Sonja Becq opvroeg, blijkt dat er tussen 2013-2016 binnen
een afstand van 500m van de oprit 5 ongevallen waren . Uiteraard is elk ongeval er één teveel, maar met de
alternatieve plannen om de oprit te verlengen én tegelijk meer parking te voorzien voor de Plantentuin kwam
men aan de veiligheidsvraag tegemoet .
Tegen eind dit jaar wordt de beslissing van de Vlaamse regering m.b. t tramtracé verwacht. Het blijft zaak om
alert te blijven voor alle toekomstige plannen rond de sneltram.
Zin om lid te worden van CD&V? Aarzel niet, word vandaag nog
lid en teken mee de toekomst uit van onze mooie gemeente.
Ideeën lanceren, plannen maken, … als lid van CD&V, een lokale
beleidspartij, zit je op de eerste rij om Meise mee vorm te geven.
Bezorg je gegevens aan onze secretaris,
Geert Cleymans via geert.cleymans@skynet.be. We reageren snel!

Naast het online raadplegen van de kalender, vind je
hier nog handige informatie terug:
• Instellen herinnering ophaaldag
• Openingsuren recyclagepark
• Locaties inzamelpunten
• Sorteerwijzer
Onze tip :
Sorteer je restafval, gft, pmd, papier en karton
correct en bied het aan op de juiste ophaaldagen. Zo
dragen wij allemaal ons steentje bij voor een mooier
straatbeeld.

Veerle De Cuyper, Fractieleider in Gemeenteraad.
Lid van Directiecomité INCOVO

