Geachte Secretaris,
Beste Ellen,
Gelieve de volgende punten op de agenda van de GR van februari te plaatsen:
1: Verkoop Oud Gemeentehuis van Wolvertem
Nu de verkoop van het Gemeentehuis geen strikte noodzaak meer is gezien er andere éénmalige
maatregelen meerhebben opgebracht dan voorzien, roepen we de gemeenteraadsleden van de
meerderheid op om deze rampzalige verkoop niet meer goed te keuren en de beslissing tot verkoop
dus in te trekken.
Het Oud Gemeentehuis kan mits wat creatief denken perfect een bestemming krijgen ten bate van de
Meisese bevolking en/of van de verenigingen van Meise. Door de niet-verkoop houden we dit
belangrijk deel van ons patrimonium in handen van de gemeenschap. Erfgoed is waardevol!
We leggen ter stemming voor:
De Gemeenteraad van Meise beslist bij deze om af te zien van de verkoop van het oud gemeentehuis
van Wolvertem.
2: Situatie bussen van De Lijn in Eversem en St.-Brixius-Rode
Ten gevolge van werken heeft De Lijn noodgedwongen haar dienstverlening in Rode en Eversem
dienen op te schorten.
De volgende haltes krijgen geen dienstverlening meer: Humbeekstraat, Heimbeekveld, Verbesselt, Van
Campenhout, Eversem, Gladiolenlaan, Sint-Brixius,School, Sint-Brixius,Kerk en Hoekstraat.
Dit brengt zeer veel overlast met zich mee.
Vraag:
- Op welke wijze werden de inwoners van Rode en Eversem op de hoogte gebracht van de werken en
de gevolgen van de werken (o.m. het opschorten van de dienstverlening). Kan u ons dienaangaande
een chronologisch overzicht over geven?
- Op welke wijze werd geprobeerd de werken zo uit te voeren dat De Lijn de voornoemde haltes toch
verder zou kunnen bedienen? Waarom was en is dit niet mogelijk?
- Wanneer zal de huidige situatie voorbij zijn?
3: Omgevingsvergunning
Op 23.02.2017 start de zogenaamde omgevingsvergunning. Stedenbouwkundige- en milieuvergunning
worden één…
De vlotte afhandeling staat of valt met de efficiëntie van het digitale platform waarop de
omgevingsvergunning wordt aangevraagd en beoordeeld.
Vraag:
Is Meise klaar of zal Meise uitstel moeten vragen?

4: dossier Sneltram – duidelijkheid aub
Tijdens de GR van Mei 2016 heeft sp.a-Meise2020 – en we werden daarin gesteund door Groen en
Open VLD – gevraagd dat er vanuit de gemeente een brief zou worden geschreven naar het Kabinet
van Vlaams Minister Weyts teneinde eindelijk duidelijkheid te bekomen aangaande het project van de
sneltram. Deze brief zou in samenspraak met de leden van de werkgroep betreffende de sneltram
worden opgemaakt en zou dan worden verzonden aan de Minister.
Er werd ook gevraagd om nog eens samen te komen met de werkgroep om samen met De Lijn en het
studiebureau de stand van zaken van het dossier te bespreken.
Vraag:
- Behoudens vergissing werd deze brief nog steeds niet verzonden. Klopt het dat die brief aan de
Minister nog steeds niet werd verzonden?
- Indien deze brief nog niet werd verzonden, kan de werkgroep dan aub asap worden bijeengeroepen
om deze brief op te maken zodat deze asap kan worden verzonden?
- Kan er tijdens deze vergadering van de werkgroep dan ook een stand van zaken in het dossier worden
gegevens door de Lijn en desgevallend het studiebureau?

