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Sp.a-Meise betreurt negatief populisme van Open VLD en Vlaams
Belang in dossier rond Wolvertemse Stationsstraat
Het dossier rond de verbetering van de verkeersveiligheid en
leefbaarheid van de Wolvertemse Stationsstraat is recent – na
meer dan 10 nalatigheid van het Meisese gemeentebestuur – door
het Vlaams Gewest opgelost. De Meisese afdelingen van Open VLD
en Vlaams Belang slaan nu blijkbaar de handen in elkaar om de
oplossing in dit dossier aan de kaak te stellen zonder daarbij echter
enig alternatief aan te reiken. Sp.a-Meise betreurt dat de
verkeersveiligheid en leefbaarheid van de inwoners en bezoekers
van de Stationsstraat misbruikt wordt op het altaar van het
negatief populisme van sommige lokale politici.

Het dossier van de Wolvertemse Stationsstraat was tot voor kort reeds meer dan 10 jaar een heikel
thema in de Meisese politiek. Gelet op het aanslepend nalaten van het Gemeentebestuur van Meise
om haar medewerking te verlenen in het vinden van een oplossing voor het dossier heeft het Vlaams
Gewest recent zelf het dossier in handen genomen en heeft het Vlaams Gewest beslist om over te
gaan tot het invoeren van een eenrichtingsverkeer in de Stationsstraat en tot het herinrichten van
deze éénrichtingstraat.
Open VLD en Vlaams Belang hebben nu blijkbaar de handen in elkaar geslaan in een negatieve
communicatiecampagne rond deze herinrichting zonder echter zelf een volwaardig alternatief aan te
reiken voor het vroeger daadwerkelijk bestaand probleem van de verkeersveiligheid en de
leefbaarheid in de Stationsstraat.
“Ik betreur dat de Open VLD, die toch jaren de scepter heeft gezwaaid in Meise en dus alle kansen
heeft gehad om dit dossier op te lossen, nu meedoet met het negatief populisme van het Vlaams
Belang.” aldus Meises sp.a-voorzitter Roel Anciaux. “Ze zijn blijkbaar beiden tegen de herinrichting
van de Stationsstraat, maar daar stopt hun boodschap dan ook: “ze zijn tegen”. Ze bieden geen enkel
alternatief, geen enkele oplossing voor de problemen van de inwoners en de bezoekers van deze
straat. Of vindt Open VLD en Vlaams Belang soms dat er zich vroeger geen probleem stelde in deze
straat?”
“Als de recente herinrichting kinderziektes vertoont dan moeten deze geïnventariseerd worden en
moet er voor deze eventuele pijnpunten naar een oplossing gezocht worden. Het mag echter niet zijn
dat het nieuwe kind samen met het badwater wordt weggegooid en dat men zou terugkeren naar
wat was. Spijtig genoeg is dit blijkbaar wat Open VLD en het Vlaams Belang willen.” aldus Anciaux.
Sp.a-Meise betreurt dan ook dat deze beide partijen er blijkbaar voor gekozen hebben zieltjes te
winnen via een negatief populisme in plaats van een positieve bijdrage te leveren in de zoektocht
naar de verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de Stationsstraat.
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