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SP.A-MEISE HEKELT GEBREK AAN VISIE BIJ WEGENWERKEN

De gemeente Meise is van plan eerstdaags te beginnen met
de aanleg van een rondpunt in de Wilgenlaan ter hoogte van
de Lidl. Dit rondpunt zou de toegang tot de Tramlaan en het
nieuwe gemeentehuis moeten verbeteren en is dus
noodzakelijk. Door deze werken zal er heel wat
verkeershinder zijn in de Wilgenlaan (een van de
belangrijkste verkeersassen in de gemeente).
Sp.a-Meise stelt echter - samen met de hele Meisese
bevolking – vast dat de Wilgenlaan enkele maanden geleden
gedurende ruime tijd volledig was afgesloten ten gevolge van
de werken aan het kruispunt “Mankevos”. Waarom kon dit
rondpunt toen niet aangelegd worden?

Een goede planning is steeds noodzakelijk bij de uitvoering van wegenwerkzaamheden. In
een rationele aanpak van werkzaamheden die passen in een langetermijnvisie doet men er
goed aan uit te voeren wegenwerkzaamheden op elkaar af te stemmen. Enkel op deze
manier kan de uitvoering van noodzakelijke wegwerkzaamheden uitmonden in een zo klein
mogelijke overlast voor de inwoners en bezoekers van een gemeente. Het gemeentebestuur
van Meise heeft van deze rationele lasten- en kostenbesparende werkwijze blijkbaar nog
niet gehoord.
“Dat ze nu terug werkzaamheden gaan uitvoeren in de Wilgenlaan – die is ten gevolge van
de herinrichting van het kruispunt Mankevos een van belangrijkste verkeersassen is
geworden van de gemeente Meise – nadat deze weg gedurende maanden was onderbroken,
is natuurlijk hallucinant te noemen” zegt Roel Anciaux (voorzitter sp.a-Meise). “Ze hadden
de uit te voeren werken ook kunnen uitvoeren tijdens de periode dat de Wilgenlan sowieso
reeds onderbroken was en niet werd gebruikt. De verkeersoverlast die ze door de uitvoering
nu te doen veroorzaken, kon dus volledig worden vermeden.”
Ook dit voorbeeld is weer veelzeggend ten aanzien van het complete gebrek aan visie die zo
typerend is voor het beleid van de huidige bestuursploeg.
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