PERSMEDEDELING
Sp.a-Meise2020 betreurt sluiting buurthuis Opsakee
Het CD&V-N-VA gemeentebestuur van Meise heeft beslist het sinds 1999 bestaande
Oppemse buurthuis Opsakee te gaan sluiten. Het gemeentebestuur goochelt met
inhoudelijke redenen maar de echte reden is terug te vinden in de zoveelste asociale
besparingsmaatregel van de het gemeentebestuur. sp.a – Meise2020 betreurt deze gang van
zaken.
Gemeenteraadslid Roel Anciaux (sp.a-Meise2020) reageert: “Op de website van de gemeente Meise
staat over het buurthuis Opsakee het volgende te lezen:
“Een van de belangrijkste realisaties inzake welzijnsbevordering in onze gemeente was ongetwijfeld
het opstarten van een eigen buurthuis in de Oppemse wijk (Halewijnweg 3) in september 1999. Het
buurthuis kreeg de naam ‘Opsakee', wat staat voor Oppemse Samenhorigheidskeet.
Het project had tot doel de leefbaarheid in de wijken Oppem en De Vlieten te verhogen. Inwoners van
de wijk kunnen met problemen in het buurthuis terecht. Het buurthuis moet de leefbaarheid,
veiligheid, sociale contacten en netheid in de wijk bevorderen.”
De redenen waarom men het buurthuis in 1999 heeft geopend zijn vandaag nog steeds aanwezig.
Waarom men het nu dan, ondanks de jarenlange positieve evaluaties, opeens gaat sluiten, is me een
raadsel. Tijdens de Gemeenteraad van Juli schermde men opeens met een zogenaamd gebrek aan
activiteiten maar het alternatief voor te weinig activiteiten is nu dus helemaal geen activiteiten meer.
Begrijpe wie kan…
De meerderheid kondigt een alternatief aan maar moet dienaangaande haar huiswerk nog maken.
Ware het niet beter geweest het alternatief reeds klaar te hebben alvorens het buurthuis te sluiten?
Deze maatregel is, na het betalend maken van het busvervoer en de verhoging van de prijs van de
warme maaltijden, de zoveelste asociale besparing van deze CD&V-N-VA ploeg. Uiteraard moet de
dramatische toestand van de gemeentelijke financiën aangepakt worden maar waar blijven de
maatregelen die ingrijpen op de grootste reden van de financiële problemen: de kostprijs en de
efficiëntie van de gemeentelijke administratie. Op dat front blijft het akelig stil terwijl andere sociale
maatregelen afgebouwd worden en dat allemaal binnen de schoot van een gemeente die met 8,2%
de vierde hoogste gemeentebelasting hanteert van het land.”
sp.a-Meise2020 roept het gemeentebestuur dan ook op om werk te maken van een betere en
efficiëntere werking van de gemeentelijke administratie en te stoppen met de afbouw van de sociale
voorzieningen in Meise.
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