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BESTUUR OVERSTAG NA MASSAAL PROTEST

Speeltuintjes blijven

In de straat Wijnberg kwamen de buren bijeen in hun speeltuintje. - Foto Lukas
Bewoners van de Wijnberg en de Kraaienbroeklaan halen hun slag thuis. De
gemeente komt terug op de plannen om bouwgrond van hun speeltuin te maken. Er
zijn 2.200 handtekeningen verzameld.
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Een paar weken terug kregen de bewoners van de Wijnberg en de Kraaienbroeklaan
lucht van een begrotingsoperatie die ertoe zou leiden dat hun speeltuintje zou
worden omgevormd tot bouwgrond. Op die manier zou de lege gemeentekas
enigszins gespijsd kunnen worden. Meteen ontstond een golf van protest bij de
omwonenden.
2.200 handtekeningen
"De gemeente Meise heeft dringend nood aan geld, en gaat dan maar met de grove
borstel door haar patrimonium", oordeelden de bewoners. "Zeker voor de speeltuin
gelegen in de Wijnberg is dit een hoogst opmerkelijke zaak", argumenteerde
bewoner Filip Vanrietvelde. "In de verkavelingsakte die dateert uit 1989 staat
namelijk zeer duidelijk staat dat lot 5 uit de verkaveling werd gesloten ten voordele
van gebruik voor openbaar nut onder de vorm van een speeltuin. Dit stuk grond werd
destijds zelfs gratis afgestaan aan de gemeente."
Het perceel in kwestie is intussen wel het geliefkoosd speelterrein van vele jonge
kinderen uit de ruime omgeving zo blijkt. De bewoners bleven dan ook niet bij de
pakken zitten. Er werd een groot bord geplaatst met daarop de slogan 'Speeltuin is
geen bouwgrond' en er werd met een petitie gestart. Niet zonder succes want op

minder dan drie weken tijd werden rond de 1.500 handtekeningen op papier en bijna
700 online verzameld.
Gisteren tekenden de bewoners in groten getale present op de gemeenteraad
waarop ze vooraf spreekrecht hadden aangevraagd. "Dat door deze actie van de
gemeente het sociaal contact vermindert en onze jongste inwoners het hardst
getroffen worden, is onbegrijpelijk", klonk het vernietigend. "Want door de verkoop
van deze speeltuinen in overweging te nemen, geeft de meerderheid totaal geen blijk
van waardering naar de kinderen en naar alle omwonenden toe." Ook de
oppositiepartijen Groen, Spa-Meise2020 en Open Vld speelden gretig in op het hete
hangijzer.
Het gemeentebestuur zag uiteindelijk geen andere optie dan op haar stappen terug
te keren. "Het is duidelijk dat die speelpleintjes voor de bewoners heel belangrijk
zijn", stelt schepen van Ruimtelijke Ordening Sonja Becq (CD&V). "We zijn dan ook
blij met hun reactie. We weten nu tenminste dat die pleintjes veelgebruikt worden en
dat dit leeft bij de mensen. Het verwijderen van de speelpleintjes of de herlocalisatie
ervan is dus voor ons niet meer aan de orde. Dit houdt echter wel in dat we naar
andere inkomsten op zoek moeten om in onze begroting in te schrijven."

