Geachte Secretaris,
Beste Ellen,

Gelieve bijkomende vragen nog op de agenda van de Gr van Juni te plaatsen:
1: bouwruïne op Kruising Hoogstraat/Driesstraat te Wolvertem
Al gedurende jaren wordt de kruising tussen de Hoogstraat en de Driesstraat ontsierd door een
bouwruïne.
Inwoners vragen me wat hier aan de hand is?
Is er een bouwovertreding? Is de grond vervuild?
Dit kan toch niet lang meer zo blijven aanslepen? Dit is een echte kanker voor onze gemeente. Dagelijks
rijden honderden mensen langs deze kanker… Mooie reclame voor onze gemeente…
Vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen:
Wat is hier aan de hand? Waarom ligt deze bouwruïne reeds zo lang ongestoord verder te
kankeren?
Welke stappen heeft het gemeentebestuur reeds ondernomen opdat deze situatie zou
verbeteren (lees: dat de grond wordt ontdaan van deze bouwruïne)?
-

Worden er reeds boetes uitgeschreven aangaande deze situatie?

2: Onze gemeente werd recent uitgenodigd op een interessante studiedag georganiseerd door
Eandis in ‘Living Tomorrow’.
Eandis heeft ons een aantal mogelijke projecten laten zien waarop de gemeente Meise ook zou kunnen
instappen.
Het plaatsen van PV-panelen, het plaatsen van oplaadpalen voor Electrische voertuigen, het
energieneutraal maken van de gemeentelijke gebouwen, enz… Het zijn slechts enkele zaken waarover
toen werd gesproken. Eandis heeft duidelijk de nodige know-how in huis en we kunnen daar dankzij
ons lidmaatschap van Eandis ook gratis advies rond inwinnen.

Vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen:
Welke verdere stappen gaat de gemeente zetten in het energiezuiniger en milieubewuster maken van
onze gemeente, om te beginnen onze gemeentelijke gebouwen?
We hebben nu een studiemoment in Asse achter de rug inzake windenergie. We hebben een
studiemoment van Eandis achter de rug. Welk project heeft ons bestuur hiervan meegenomen? Welke
verdere visie inzake het gemeentelijke beleid rond energie heeft dit College van Burgemeester en
Schepenen?

3: opvolging invoering zone 30 in Wolvertem-centrum
De vorige Schepen van Mobiliteit is vertrokken na invoering van een zone 30 o.m. in Wolvertemcentrum.
We zijn nu enkele maanden verder.
Het moge duidelijk zijn voor iedereen die soms eens in Wolvertem komt: de zone 30 wordt langs geen
kanten nageleefd! In de Stationsstraat zou het me verbazen mocht de 50 km zelfs worden
gerespecteerd…
Maar deze CD&V-N-VA meerderheid heeft de zone 30 ingevoerd. Die beleidskeuze is gemaakt en
logischerwijze moeten de nodige maatregelen dan ook worden genomen opdat de inwoners het
opgelegde snelheidsregime dan ook zou opvolgen.
Niets is minder waar: deze meerderheid slaagt erin enerzijds een zone 30 in te voeren doch anderzijds
GEEN controles op snelheid te laten uitvoeren… Of vergis ik me?
Vraag aan de Schepen van mobiliteit:
Hoeveel keer werd er reeds in Wolvertem-centrum sinds invoeren van de zone 30 een
snelheidscontrole uitgevoerd door de Politiediensten?
-

Indien er reeds een controle werd uitgevoerd, wat zijn daar dan de resultaten van?

-

Indien er nog geen controle werd uitgevoerd, wat is hier dan de reden van?

-

Heeft de Schepen van Mobiliteit gevraagd om controles uit te voeren?

Heeft de Schepen van Mobiliteit weet van iemand binnen het gemeentebestuur die zijn veto
stelt tegen het uitvoeren van snelheidscontroles?

4.

Windmolenproject

We zijn met een delegatie van de Gemeente Meise op 12.05.2016 naar een zeer interessante
uiteenzetting over hun windmolenproject geweest op het gemeentehuis van Asse.
Vraag:
Welke verdere stappen gaat ons bestuur – met de bevindingen van ons bezoek aan Asse in het
achterhoofd – verder in dit dossier nemen?
De Provincie Vlaams-Brabant is bezig om in overleg met Belgocontrol de contouren van een kaart op
te maken waarbinnen eventuele windmolenprojecten kunnen komen. Aangezien Meise grotendeels
onder een voorbehouden zone ligt maar deze zone eigenlijk maar gereserveerd is voor de luchthaven
van Grimbergen, zou er mits wat druk bij Belgocontrol een opening kunnen ontstaan.
Gaat onze gemeente – al dan niet in overleg met de Provincie – bij Belgocontrol pleiten voor een
soepele benadering voor een eventueel windturbineproject op het grondgebied van Meise?
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