Geachte Secretaris,
Beste Ellen,

Gelieve deze vraag nog op de agenda van de GR van Mei te plaatsen:
1:
Fusie voetbal Wolvertem/Merchtem en gevolgen hiervan voor o.m. de lokale jeugdploegen:
stand van zaken?
Enkele maanden geleden werd dit dossier reeds besproken op de Gemeenteraad. Toen werden er
gesprekken aangekondigd tussen het gemeentebestuur en de nieuwe fusieploeg o.m. m.b.t. de
plannen van de fusieploeg met de jeugdspelers van onze gemeente. Op basis van deze gesprekken
zou er ook een visie kunnen worden ontwikkeld m.b.t. de wijze waarop de gemeente de fusieploeg
verder zou kunnen ondersteunen.
Vraag:
Wat is de stand van deze gesprekken?
Welke visie gaat de gemeente Meise ontwikkelen m.b.t. de ondersteuning van de werking van de
fusieploeg Wolvertem/Merchtem?

2:

Hernieuwing steun-overeenkomsten ten aanzien van voetbalclub Wolvertem en Meise

Enkele maanden geleden werd er een ontwerp van overeenkomst goedgekeurd door de
Gemeenteraad m.b.t. de wijze van ondersteuning van de voetbalclub van Wolvertem en Meise. Deze
overeenkomst voorzag bvb. in een andere wijze van tussenkomst in de energiekosten van de
voetbalclubs.
Deze overeenkomsten hebben een aanzienlijke impact op de financiële toestand van de gemeente.
Gezien het precair virtueel evenwicht van onze meerjarenbegroting moet iedere afwijking van de
voorziene financiële toestand worden vermeden.
Vraag:
Hebben beide clubs de nieuwe overeenkomst reeds ondertekend?
Indien neen: waarom niet? Wanneer wordt deze overeenkomst ondertekend?
Welke financiële meerkost voor de gemeente werd er reeds gecreëerd door de niet-ondertekening
van deze nieuwe overeenkomst en het dus niet kunnen opstarten van de nieuwe financiële
ondersteuning? Hoe werden deze meerkosten (teneinde het precaire evenwicht te bewaren moet
iedere meerkost gecompenseerd worden met een besparing of een andere meer-inkomst)
gecompenseerd in de begroting?
Vanuit de hoek van de voetbalclub van Meise hoor ik ook stemmen die zeggen dat de gemeente in
gebreke blijft om haar verplichtingen van verhuurder na te leven: er zouden zich veel investeringen in
de infrastructuur opdringen die ten laste zou komen van de gemeente en die – niettegenstaande vele
vragen dienaangaande – niet ingelost worden door de gemeente. Het o.m. over:
-

Verlichting;
Staat van de terreinen;
Omheining;
Staat van wandelpad en parking;

-

Investeringen in energiezuinige maatregelen;

Vraag:
Wat is het standpunt van de gemeente aangaande het standpunt van FC Meise?
Wanneer worden de door FC Meise gevraagde investeringen door de gemeente uitgevoerd?
Welke budget wordt dienaangaande voorzien door de gemeente?

3:

Windproject buurgemeenten Merchtem en Londerzeel

Dit dossier werd de vorige GR besproken en er werd toen beslist dat de gemeente contact ging
opnemen met de buurgemeenten.
Vraag:
Wat is de stand van zaken in dit dossier?

4:

Laadpalen voor elektrische wagens aan gebouwen van openbaar nut

Enkele Gemeenteraden geleden werd door het bestuur positief gereageerd op de vraag om over te
gaan tot het plaatsen van elektrische laadpalen voor een aantal gebouwen van openbaar nut in onze
gemeente.
Dienaangaande zou o.m. contact worden opgenomen met Eandis.
Vraag:
Wat is de stand van zaken dienaangaande?

5.

Impact terreurdreiging op werking lokale politie

De terreurdreiging heeft een zware impact op de werking van een aantal politiezones. Recent dreigden
een aantal zones om niet langer manschappen te leveren voor deze bijkomende federale opdrachten.
Vraag:
Wat is de impact op de werking van onze lokale politiezone van deze bovenlokale opdrachten?
Hoeveel manschappen werden er de voorbije 3 maanden ingezet voor deze bovenlokale opdrachten?
Hoeveel geld kosten deze bovenlokale opdrachten aan onze zone en hoeveel is daarvan ten laste van
de gemeente Meise?
Waren deze kosten voorzien in de begroting of zijn die meerkosten?
Indien dit meerkosten waren: krijgt de zone of krijgen de gemeenten dienaangaande financiële
compensatie van de federale overheid?

6.

Stand van zaken dossier BIN

Dit dossier werd enkele maanden geleden besproken op de GR en er ging dienaangaande een initiatief
komen. Tot op heden heb ik echter nog niets vernomen…
Vraag:
Wat is de stand van zaken in dit dossier?

7:

Sneltram – Snelbus… Wanneer duidelijkheid?

Het dossier van de sneltram ligt ondertussen reeds vele jaren op de tafel.
Er werden honderden studie-uren aan besteed, vele duizenden euro’s in geïnvesteerd. Onze
gemeentelijke ad hoc werkgroep heeft dit dossier ook op een zeer grondige en ernstige wijze
onderzocht…
De inwoners van Meise die in de nabijheid van het aangekondigde tracé wonen, willen duidelijkheid
en ze verdienen duidelijkheid…
Na jarenlang studiewerk komt Minister Weyts opeens (zie de Brabantnet Nieuwsbrief hier onder) met
een nieuw konijn op de proppen: de trambus…
Voor sp.a-Meise2020 is het allemaal goed als het maar een oplossing biedt voor de aangroeiende
mobiliteitsproblemen én als de oplossing een écht alternatief beidt aan de mensen in het algemeen
en aan de inwoners van Meise in het bijzonder.
In dat kader is het eveneens noodzakelijk dat de Vlaamse regering niet enkel duidelijkheid schept
aangaande haar intenties doch eveneens duidelijkheid schept aangaande het op te maken GRUP.
Duidelijkheid dus… Onze inwoners – en zeker de mensen die dicht bij het voorziene tracé wonen –
hebben recht op duidelijkheid!
Of je nu voor of tegen het project met een sneltram of snelbus bent… de vraag om spoedig
duidelijkheid te mogen krijgen, is m.i. niet meer dan terecht…
Vraag:
Sp.a-Meise2020 vraagt aan het College van Burgemeester en Schepenen om een brief te verzenden
aan Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts en aan Minister Schauvlieghe (Ruimtelijke Ordening)
om eindelijk duidelijkheid te creëren in dit dossier. De studietijd is voorbij: tijd voor duidelijke
beslissingen. Onze inwoners hebben het recht om te weten waartoe of waaraan:
Komt er nu een sneltram tussen Willebroek en Brussel of wordt het een trambus?
Indien de Minister kiest voor een trambus, zal deze dan tot in Brussel rijden in een eigen
bedding? Wat zal de tijdswinst zijn die een trambus zal opleveren? Zal een Trambus sneller in
Brussel geraken dan een sneltram?
Wanneer maakt de Vlaamse regeling werk van het GRUP verbonden aan dit project? Worden
de mensen die op het tracé liggen onteigend? Wanneer worden ze onteigend? Hoeveel zullen
ze ontvangen?

Ten gronde stelt zich eveneens de vraag of deze aankondiging nu betekent dat het hele project van de
sneltram naar de prullenmand is verwezen. Is alle studie- en vergaderwerk voor niets geweest? Is dit
eigenlijk het opgeven van een van de grootste plannen van de Vlaamse regering voor deze regio?
Vraag:
Welke info heeft het gemeentebestuur dienaangaande vanwege de hogere overheid of andere partijen
ontvangen?

8: Werkzaamheden aan Kerkje van Oppem
Inwoners van de gemeente vragen me naar een stand van zaken in het dossier van de renovatiewerken
van het kerkje van Oppem.
Kan de bevoegde Schepen me een stand van zaken inzake dit dossier geven?
Welke werkzaamheden moeten nog worden uitgevoerd?
Tegen wanneer zijn de nog uit te voeren werken normaal gezien uitgevoerd?

Met vriendelijke groeten,

Roel

