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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 deze brochure vind je enkele 
speerpunten van het CD&V-
programma. Onze kandidaten leggen 
vanzelfsprekend hun klemtonen, 
maar weet dat ze staan voor een 
plan, met visie. 
Ons programma komt niet uit de 
lucht vallen. Het is het resultaat van 
onze visie op hoe een moderne 
gemeente er moet uitzien. Een 
gemeente waar het goed is om 
te wonen vandaag, morgen en de 
komende jaren, dat staat hierbij 
centraal. We hebben onze visie 
getoetst aan jouw ideeën voor 
een mooie, veilige en propere 
gemeente. Het resultaat is een 
breed gedragen en gedetailleerd 
plan met realiseerbare projecten. 
Dit plan willen we de komende jaren 
waarmaken. 

Geert Cleymans,
voorzitter
CD&V Meise



Meise, méér 
dan gewoon 

is niet voor niets de slogan van onze 
gemeente. Meise is inderdaad buitengewoon. 
In de eerste plaats dankzij jou, dankzij ieder 
van ons. Denk aan hoe we samen onze 
Rode Duivels aanmoedigden tijdens het 
WK voetbal. Denk aan je zorgzame buren 
die op je hond letten of je kat eten gaven 
tijdens je vakantie. Denk aan de ouders van 
de vriend of vriendin van je zoon of dochter 
die ondertussen échte vrienden zijn. Denk 
aan de vele momenten waarop we samen 
vieren of samen triest zijn. 
Meise is buitengewoon warm. En dat willen 
we zo houden.

Ons volledig programma vind je op onze 
website (www.meise.cdenv.be). Neem het 
door en vergelijk het met programma’s 
van andere lokale partijen, zodat je weet 
waarvoor je kiest. Heb je alsnog suggesties? 
Bezorg deze aan onze kandidaten, je zal ze 
weldra ontmoeten!

Wij rekenen op jou, jij mag op ons rekenen!
CD&V Meise

www.meise.cdenv.be



Onze speerpunten 
 www.meise.cdenv.be

Onze gemeente met z’n vele (1) gezellige buurten 
willen we (2) net en proper houden. We bieden ook 
een antwoord op onze (3) mobiliteitsuitdagingen en 
we weten hoe we Meise (4) veiliger, nog beter kunnen 
maken. (5) Goed bestuur, daarvoor reken je op CD&V.

Enkele van onze concrete 
plannen voor zorgzame en 
gezellige buurten. 

We willen:
- ouderen helpen en aan-

moedigen om zo lang 
mogelijk thuis te blijven, 
met behulp van begeleiding 
en ondersteuning. De 
gemeentediensten zullen 
onze ouderen helpen de weg 
te vinden naar thuisverpleging 
en -zorg en persoonlijke 
assistentie.

- door overleg en 
samenwerking met 
buurt- en wijkcomités meer 
buurtinformatienetwerken 
(BINs). Dit moet leiden tot 
meer sociale controle en 
minder woningdiefstallen.

- voldoende speelruimte voor 
de ontwikkeling van jongeren. 
Bestaande speelpleinen gaan 
we opwaarderen en nieuwe 
speelpleinen aanleggen, 
bijvoorbeeld door in nieuwe 
verkavelingen de aanleg van 
een speelplein verplicht te 
maken.

- de bouw van assistentie- en 
kangoeroewoningen in onze 
buurten ondersteunen met 
een specifiek adviesloket in 
het gemeentehuis. Ook dat 
moet de band tussen oud 
en jong in onze gemeente 
hechter maken.

- vrijwilligers inzetten 
om problemen zoals 
vereenzaming en uitsluiting 
uit sociaal en cultureel leven 
tegen te gaan.

Zorgzame en gezellige buurten,
we maken er samen werk van.

 Annemie,
bediende, geboren en getogen in Meise: “Ik hou van 
Meise. Het is mijn groen dorp, mijn thuis. De gezellige 
sfeer in onze buurt zou ik voor geen geld van de wereld 
willen missen. Onze straten zijn net en verzorgd. Daar 
zorgen we samen voor. Het maakt onze wijk veilig en 
goed om wonen, voor jong en oud. Verhuizen? Nooit!”

MEISE
DE WEG
VOORUIT



Je buurt, je thuis.
Geborgenheid en 
een plaats om thuis 
te komen,
daar gaat het om.

Het is de straat waar je huis staat.
De buur waarbij je in nood terecht kan. Het is het dorp 
waar je ’s ochtends de kinderen afzet om naar school te 
gaan. Misschien ben je er geboren. Of misschien woon je 
er nog maar pas. Misschien sport je er sinds kort in een 
club of ben je er al jaar en dag vrijwilliger. Misschien heb 
je er je stamcafé of misschien zijn de meeste gezichten je 
nog vreemd.

Het is voor elk van ons wel de plek,
waar onze thuis is, waar we zekerheid en nestwarmte 
vinden. Het is de plaats waar concreet engagement begint. 
Voel je thuis in jouw buurt, in jouw Meise, buitengewoon 
warm.



STOP

Wanneer we beslissingen 
nemen over mobiliteit, 
laten we ons leiden door 
het STOP principe: eerst 
Stappers, dan Trappers, 
en vervolgens Openbaar 
en Privaat vervoer. Een 
straat heraangelegd? We 
hebben eerst aandacht 
voor voetgangers en 
fietsers, dan voor andere 
weggebruikers. Het 
mobiliteitsplan voor 
onze gemeente willen 
we vanuit dat oogpunt 
volledig herbekijken. 
Voetpaden, fietspaden en 
fietssnelwegen zijn een 
absolute prioriteit.



MOBILITEIT? 
Veilig en vlot alstublieft!  

 Jan,
ambtenaar en woont in Meise: 

“Een vlotte en veilige mobiliteit, dat begint in onze gemeente.
Goed onderhouden en veilige fietspaden en trage wegen moeten het
gebruik van de fiets stimuleren. Door openbaar vervoer beter af te
stemmen op noden van de gebruikers en hen tijdig te krijgen waar ze
moeten zijn, zullen we onze auto’s sneller laten staan.
Het zal onze dorpskernen zoveel veiliger en beter om wonen maken.”

Enkele van onze concrete 
plannen voor een goede 
mobiliteit en veilige 
verkeerssituaties.

We willen:
- 30 km/u in de zone 30 

afdwingen door aangepaste 
inrichting van de openbare 
weg.

- nieuwe fietswegen van en 
naar scholen, gescheiden 
van wegen voor autoverkeer. 
bijvoorbeeld langs de 
Plantentuin om de drukke 
centrumstraten te ontwijken

- aangepaste maatregelen 
zoals markering en verlichting 
om oversteekplaatsen 
voldoende zichtbaar en dus 
veilig te maken. 

- sluipverkeer tegengaan 
door straten enkelrichting 
te maken waar mogelijk 
en door bijkomende 
snelheidscontroles uit te 
voeren.

- meer controles van onze politiediensten. Controles op 
snelheid, rijden onder invloed, diefstal, …

-  specifieke busdiensten voor fuiven, eindejaarsfeesten ea die 
onze jeugd veilig van en naar festiviteiten brengen.

- vervoer tussen de verschillende ouderenresidenties zodat we 
het activiteitenaanbod voor onze senioren kunnen uitbreiden. 
We denken ook aan een ‘marktbus’ zodat ouderen die minder 
mobiel zijn toch naar de markt kunnen. Het zijn slechts enkele 
pistes voor een slimme mobiliteit die we samen met onze 
senioren willen uitwerken.

-  gemachtigde opzichters aan onze scholen om de veiligheid 
van onze kinderen te garanderen.

-  meer parkeerplaatsen, eventueel ondergronds en groenere 
straten 



EEN PROPERE GEMEENTE,
dat kan!  

 

 Sam,
“Goed onderhouden wegen en fiets- en voetpaden, 
propere (speel)pleinen, geen zwerfvuil op parkings, aan 
vuilbakken of elders, nette perken, …: een kraaknette 
gemeente, in Meise zijn we goed onderweg. Als we 
allemaal ons steentje bijdragen, wordt Meise nog meer 
proper. Ik doe alvast wat nodig is.” 



Enkele van onze concrete 
plannen voor een propere 
gemeente:

We willen:
- sluikstorten  een halt 

toeroepen door het systeem 
van (mobiele) verborgen 
camera’s uit te breiden.  

- een bloeiende lokale 
middenstand die zorgt voor 
leefbare en aangename 
kernen. We kiezen 
daarom voor duurzame 
en ondersteunende 
maatregelen voor detailhandel 
in onze dorpskernen. De 
gemeentediensten zorgen 
voor een aangename en 
propere omgeving.

- dat mensen langer in hun 
huis kunnen blijven wonen en 
het dus beter onderhouden. 
Daarom willen we mensen 
die kiezen voor renoveren 
van huizen met het oog 
op levenslang wonen. 
Meegroeiwonen willen we 
bovendien extra ondesteunen.

MEISE
DE WEG VOORUIT



ONS MAAZ,
waar het goed wonen is! 

 Frank,
bedrijfsleider en lid van het partijbestuur, 25 jaar geleden in 
Meise komen wonen: “Als bedrijfsleider zet ik in de eerste plaats 
de troeven van mijn medewerkers in om te groeien en beter 
te worden. Ook in onze gemeente moeten we dit doen. We 
mogen fier zijn. We wonen in een mooie gemeente met enkele 
buitengewone troeven. Die troeven - samen met de troeven van 
elke inwoner van onze gemeente – uitspelen, zal Meise doen 
blijven schitteren als een diamant.”



Enkele van onze concrete 
plannen voor een beter Meise:

We willen:
- meer ondersteuning van 

de verschillende, bloeiende 
verenigingen die onze 
gemeente rijk is, door 
vorming van begeleiders 
en monitoren extra te 
subsidiëren. Jongeren die 
buiten het georganiseerd 
jeugdwerk vallen, moeten zich 
ook kunnen thuis  voelen in 
onze gemeente. Via sociale 
media willen we ook hen 
aanspreken en betrekken bij 
ons beleid.  

-  rustplekken om het sociaal 
contact te bevorderen. Meer 
en propere rustplekken 
moeten het nog aangenamer 
wonen en wandelen maken 
in onze gemeente. Waarom 
geen grote rustplek maken 
voor het oud gemeentehuis. 
Een groen plein in ons 
centrum, wij zijn voor!

- veilige en toegankelijke 
gebouwen en lokalen van 
verenigingen. We ijveren 
daarom voor extra subsidies 
voor brandveiligheid en voor 
het toegankelijk maken van 
gebouwen, bijvoorbeeld voor 
ouderen en gehandicapten.

- ruimte voor leefbare land- en tuinbouwbedrijven. 
Daarom gaan we voor een blijvend duurzaam en dynamisch 
plattelandsbeleid. Dit vereist voldoende inspraak van 
lokale landbouwers, correcte informatie en een duidelijk 
aanspreekpunt binnen de gemeente. Initiatieven zoals 
zelfoogstboerderijen juichen we toe en gaan we extra 
ondersteunen.

-  aan sport doen stimuleren. Door onze infrastructuur te 
verbeteren (ventilatie in Sportschuur vernieuwen bijvoorbeeld) 
en door onze sportdienst als draaischijf van sportactiviteiten 
verder uit te bouwen.

- alle scholen, onafhankelijk van het net, ondersteunen door 
infrastructuurwerken te begeleiden (financieel of met advies) 
en leerlingen en ouders helpen door vervoer en maaltijden 
betaalbaar te houden. Dit zijn belangrijke beleidskeuzes waar we 
ons nu reeds voor engageren.

MEISE
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EIGENBELANG? NEE BEDANKT! 
Wij zijn er voor iedereen. 

 Geert,
zelfstandige en lid van het partijbestuur, 22 jaar geleden in 
Meise komen wonen: “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 wanpraktijken 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?” 



Enkele van onze concrete 
plannen voor goed bestuur:

We willen:
- De aanbevelingen van 

gemeentelijke adviesraden 
zijn onze leidraad. Advies 
binnen het reglementair en 
budgettair kader volgen we 
onverkort.

-  Interne en externe controle 
bouwen we verder uit zodat 
willekeur en vriendjespolitiek 
niet meer kan.

-  Onze ambtenaren zijn 
het eerste contact met 
onze inwoners en maken 
het verschil, elke dag. Hen 
coachen en kansen geven 
door vorming is een belangrijk 
aandachtspunt.

-  Meise is een groene 
gemeente en dat willen 
we zo houden. Allerlei 
bouwprojecten dreigen het 
groene en landelijke karakter 
van onze gemeente aan te 
tasten. Dit moet stoppen. De 
appartementenbouw gaan 
we daarom beperken. Het 
algemeen belang gaat voor!

- De samenwerking met de Plantentuin willen we uitbreiden 
om onze gemeentelijke toeristische troeven (cultuur-historisch 
en natuur) te kunnen uitspelen. Zo kunnen de vele bezoekers 
die onze gemeente aandoen een extra bron van inkomsten 
worden voor onze horeca en onze zelfstandigen.

- Een Nieuwjaarsreceptie om alle inwoners van Meise de kans 
te geven elkaar te ontmoeten in een positieve sfeer bevordert 
het sociale contact. We denken ook aan een jaarlijks muzikaal 
feest met alle fanfares en zangkoren die onze gemeente rijk is.

MEISE
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We zaten niet stil.

CD&V is een beleidspartij: de voorbije jaren 
bestuurden we onze gemeente, gaven we ze vorm, 
zorgden we ervoor dat het hier goed wonen is. 
Hieronder en hiernaast vind je enkele foto’s van onze 
realisaties terug. 

Het werk is niet af, beseffen we. We willen ervoor 
zorgen dat het hier goed en veilig wonen blijft en 
tegelijk willen we onze gemeente klaarstomen voor 
toekomstige uitdagingen. Daar gaan we voor.

Groen, rustig én dicht bij de grootstad, daarom wonen 
we hier graag. Voorzieningen voor onze kinderen én 
voor onze ouderen, mogelijkheid om kwaliteitsvol 
en betaalbaar te wonen én de open groene ruimte 
vrijwaren, dat en veel meer willen we combineren in 
ons Meise, buitengewoon warm.



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 !



MEISE
DE WEG VOORUIT

De weg vooruit
in Meise?
Dat kan alleen
samen.

 

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.

Lokale politiek gaat over die dingen die er elke dag 
toe doen. Lokaal is een buur of vriend geen nummer 
in de krant, armoede en werkloosheid krijgt een 
gezicht en eenzaamheid raakt ons meer dan ooit 
als het dichtbij komt. In onze gemeente worden 
grote thema’s concrete situaties die we met zijn 
allen moeten vastnemen. Wij kiezen alvast met veel 
ambitie voor #dewegvooruit, waarbij we niemand 
achterlaten. Wij kiezen resoluut voor Meise, 
buitengewoon warm.

Met deze folder lichten we al een tipje van de sluier, 
maar er is zoveel meer. Wil je meer informatie? 
Surf dan naar www.meise.cdenv.be of vraag ons 
programma op via info@meise.cdenv.be. 

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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