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sp.a-Meise stelt programma en lijsttrekker
verkiezingen 2012 voor
sp.a-Meise stelt 10 maanden voor de
gemeenteraadsverkiezingen haar programma voor aan de
inwoners van Meise. Het programma “Meise 2020” is een
toekomstproject met visie geworden. sp.a-Meise kiest bewust
eerst voor de inhoud en dus voor het bekendmaken van haar
programma. Het programma is terug te vinden op
www.spameise.be. Op deze site kan men eveneens een
enquête over het programma invullen.
sp.a-Meise zal later de kandidaten bekendmaken die mee
zullen bouwen aan dit project. De lijsttrekker is wel reeds
bekend: huidig Provincie- en OCMW-raadslid Roel Anciaux zal
de lijst trekken.

Voor sp.a-Meise is het grootste probleem met het huidige beleid in Meise de totale afwezigheid van
een visie of samenhang. “6 jaar geleden heeft de huidige meerderheid van CD&V, N-VA en Groen!
eerst en vooral de mandaten verdeeld. Er is echter nooit een samenhangend bestuursakkoord op
papier gezet. Voor ons moet dit anders. Wij hebben daarom in de eerste plaats werk gemaakt van een
inhoudelijk project met visie voor het Meise van morgen en overmorgen.” aldus Roel Anciaux,
voorzitter van sp.a-Meise.
Met het programma “Meise 2020” kiest sp.a-Meise o.m. voor een socialer beleid (o.m. met een eigen
gemeentelijke sociale huisvestigingsmaatschappij), een financieel gezonde gemeente (o.m. door
invoering van een aanwervingstop voor het gemeentepersoneel), een betere mobiliteit voor de zwakke
weggebruiker (o.m. door het verbeteren van de fietspaden), een betere ondersteuning van de
verenigingen (o.m. door een meerjareninvesteringplan), meer inspraak voor de inwoners (o.m. met
inwonerspunten op de Gemeenteraad) en het beter begeleiden van anderstalige inwoners naar een
betere kennis van het Nederlands.
sp.a-Meise gaat nu met dit programma naar de inwoners van Meise toe. “Ons programma is te lezen
op www.spameise.be. Aldaar kan men ook op een zeer eenvoudige manier een enquête invullen over
ons programma. Zelfs met 1 of 2 zetels in de volgende Gemeenteraad kan sp.a-Meise straks een
belangrijke rol spelen bij de opmaak van een bestuursakkoord en de samenstelling van een nieuwe
bestuursploeg. We zullen met de resultaten van deze enquête rekening houden bij eventuele
bestuursonderhandelingen.” aldus nog Anciaux.
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