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sp.a-Meise betreurt dat gemeente Meise
geen Provinciale fietspadsubsidies
aanvraagt
De Provincie Vlaams-Brabant subsidieert jaarlijks voor
verschillende miljoenen Euro’s fietspadprojecten in
verschillende gemeenten in Vlaams-Brabant. In 2011 werd er
zo’n 2 miljoen euro’s aan subsidies verdeeld.
sp.a-Meise betreurt dat de gemeente Meise er ook in 2011 niet
in is geslaagd een subsidiedossier samen te stellen teneinde de
fietspaden in Meise met steun van de Provincie of te herstellen
of nieuw aan te leggen.
In de huidige legislatuur (dus sinds 2006!) heeft Meise – in
tegenstelling tot haar buurgemeenten - nog geen eurocent aan
Provinciale subsidies betreffende fietspaden ontvangen.

De zorg voor de zwakke weggebruiker is van groot belang voor sp.a-Meise. Goede fiets- en
voetpaden hebben voor sp.a-Meise dan ook een grote prioriteit. Ook voor het gemeentebestuur van
Meise zou dit een prioriteit moeten zijn, maar dit is het blijkbaar niet.
De Provincie Vlaams-Brabant geeft dienaangaande al vele jaren het goede voorbeeld en voorziet
ieder jaar in verschillende miljoenen Euro’s subsidies voor de herstelling of de aanleg van fietspaden.
In 2011 werd zo voor bijna 2 miljoen Euro subsidies verdeeld onder verschillende Vlaams-Brabantse
gemeenten.
Ook in Meise zijn er fietspaden die dringend een herstelling nodig hebben. Toch heeft het
gemeentebestuur van Meise deze legislatuur nog geen eurocent aan subsidies verkregen bij gebreke
aan indienen van de nodige dossiers en bij gebreke aan een geldig mobiliteitsplan.
Onze buurgemeenten doen beter: Grimbergen heeft in 2010 voor zo’n 190.000 € aan subsidies
ontvangen, Kapelle o/d Bos zo’n 87.000 €.
“Wij betreuren dat onze gemeente er blijkbaar niet in slaagt de nodige dossiers samen te stellen
teneinde aanzienlijke subsidies te verkrijgen voor belangrijke projecten die de dagdagelijkse veiligheid
van onze zwakke weggebruikers zouden verbeteren. Fietsers, schoolkinderen,… ze zouden er
allemaal goed bij varen.” volgens sp.a-Voorzitter Roel Anciaux. “Ook dit zal – als het van ons afhangt tijdens de volgende 6 jaar onder een nieuw bestuur moeten veranderen.” aldus Anciaux.

Voor meer informatie:
Dhr. Roel Anciaux (Voorzitter sp.a- Meise)
roel.anciaux@skynet.be
GSM: 0475/479.589
www.spameise.be

1

