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Meise ziet eindelijk het licht inzake Stationsstraat

Na een jarenlange blokkering van het dossier van de Stationsstraat
moet de gemeente Meise eindelijk inzien dat de Stationsstraat
geen gemeentelijke weg is en het in laatste instantie een hogere
overheid is die in dit dossier het laatste woord heeft.
Provincieraadslid Roel Anciaux (sp.a) en sp.a-Meise hopen dat de
gemeente Meise van nu af aan wel haar positieve medewerking zal
verlenen aan de verbetering van de verkeersveiligheid en
leefbaarheid van Wolvertem-centrum.

Provincieraadslid Roel Anciaux (sp.a) nam met verbazing kennis van de bespreking tijdens de laatste
Gemeenteraad inzake de Stationsstraat. De Gemeenteraad van Meise heeft blijkbaar eindelijk
ingezien dat de Stationsstraat geen gemeentelijke weg is.
“Al 10 jaar zeg ik dat de gemeente in dit dossier geen zeggingsmacht heeft. Eerst was de
Stationsstraat een Provinciale weg, sinds een jaar is de Stationsstraat een Gewestelijke weg. De
gemeente Meise heeft gedurende al deze jaren het gegeven dat deze hogere overheid bij voorkeur in
consensus wenst te werken met de lagere overheid misbruikt om dit dossier te blokkeren op vraag
van een handvol slecht geïnformeerde middenstanders doch ten koste van de leefbaarheid en
verkeersveilgheid van de inwoners en bezoekers van Wolvertem-centrum. Eindelijk ziet men – onder
druk van een Vlaams Gewest die de blokkering beu is – het licht!” aldus Provincieraadslid Roel
Anciaux.
Anciaux en sp.a –Meise roepen het gemeentebestuur van Meise op om snel en met overtuiging alles
in het werk te stellen teneinde de huidige inrichting van de Stationsstraat (die nog niet is aangepast
aan haar nieuwverworven statuut van éénrichtingsstraat) aan te laten passen teneinde de vandaag
bestaande verkeersonveiligheid gecreëerd door deze huidig nog onaangepaste inrichting spoedig
weg te werken. Zowel de inwoners van de Stationsstraat als de bezoekers van Wolvertem-centrum
(en ja, dus ook de middenstanders) zullen er wel bij varen.
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