PERSMEDEDELING
Dossier Tramlijn in Meise – CD&V en N-VA: wees eerlijk in uw
communicatie en maak de mensen niets wijs!
Het dossier van de aankomende sneltramverbinding in Meise is voor deze gemeente wellicht
een van de belangrijkste dossiers van de laatste decennia. sp.a-Meise2020 stelt vast dat N-VA,
en vooral CD&V, andere standpunten innemen en tegenstrijdige communicatie hanteren al
naargelang het forum waar ze zich bevinden. Wij roepen deze partijen dan ook op: weer eerlijk
in uw communicatie, geef de mensen geen valse hoop, neem uw verantwoordelijkheid op en
geef de mensen waar ze recht op hebben: juiste en duidelijke informatie zelfs als ze dat niet
graag horen.
De Vlaamse regering heeft op 6 december 2013 de beslissing genomen om in samenwerking
met De Lijn een sneltramverbinding aan te leggen gaande van Breendonk, over o.m.
Wolvertem en Meise, naar Brussel-Noord. Deze beslissing werd recent ook nog eens door de
nieuwe Vlaamse regering bevestigd. Ook de Vlaams-Brabantse deputatie heeft deze beslissing
gesteund. Alle partijen die vandaag vertegenwoordigd worden in de Meisese Gemeenteraad
hebben dus reeds groen licht gegeven aan dit project: CD&V, N-VA, Open-VLD, sp.a en Groen.
“Deze beslissing is niet zomaar, in tegenstelling tot wat het huidig gemeentebestuur van CD&V
en N-VA probeert wijs te maken aan sommige inwoners, uit de lucht komen vallen. Dit project
is reeds sinds april 2009 voorwerp van bespreking en studie en de gemeente Meise is reeds
sinds december 2010 deelachtig aan de besprekingen die De Lijn aangaande het project heeft
georganiseerd. Nooit heeft de gemeente bezwaar geuit ten aanzien van het project. Tussen
2010 en december 2013 had de gemeente, zowel het vorige als het huidige gemeentebestuur,
dus inzage in alle informatie. Voor de Vlaamse regering de beslissing heeft genomen op 6
december 2013 heeft de bevoegde Minister, toenmalig Minister van Mobiliteit Crevits (CD&V)
zelfs een overlegmoment georganiseerd met CD&V-mandatarissen uit ieder van de betrokken
gemeentes. Voor Meise was Burgemeester Emmerechts uitgenodigd doch deze heeft zijn kat
gestuurd naar die vergadering.” aldus Roel Anciaux (sp.a-Meise2020). “Nu dus, nu de
beslissing reeds quasi een jaar is genomen, de mensen van het buurtcomité wijsmaken dat De
Lijn de gemeente Meise in snelheid heeft gepakt, is een flagrante onwaarheid. Het nu opeens
bezwaar uiten tegen informatie die men reeds lang kent of diende te kennen, is totaal
ongeloofwaardig.”

“De mensen wiens woning getroffen worden door dit project zijn uiteraard begrijpelijk
ongerust. Maar we helpen deze mensen niet door hen nu verkeerde informatie of valse hoop
te gaan geven. Duidelijke en eerlijke informatie: daar hebben deze mensen recht op, geen
populistisch gezwans dat kadert in een manier van politiek bedrijven die geschreven wordt
met een zeer kleine “p”. Aangaande een dossier waarin de gemeente sowieso geen enkele
beslissingsmacht heeft een referendum of enquête gaan organiseren heeft dus geen enkele
zin en heeft enkel tot gevolg dat de frustratie van de betrokken inwoners enkel groter wordt.
sp.a-Meise2020 zegt dienaangaande vanaf dag 1 hetzelfde aan iedereen die het wil horen: (a)
Wij zijn voorstander van die tramverbinding. Hier “neen” tegen zeggen zou een slechte en
kortzichtige beslissing zijn waar we nog generaties lang spijt van zouden hebben; (b) Mensen
die getroffen worden door een onteigening of verkoop van hun woning dienen optimaal te
worden geïnformeerd en begeleid. Ze dienen ook volledig te worden vergoed zodat ze de kans
krijgen elders een nieuwe thuis uit te bouwen; Ons standpunt is zeer duidelijk en wij hopen
dat iedere partij dezelfde duidelijkheid aan de dag kan leggen, in de eerste plaats in het belang
van de betrokken inwoners zelf.” aldus Anciaux.
Teneinde nog meer antwoorden en duidelijkheid te krijgen aangaande het project heeft de
Gemeenteraad van Meise afgelopen dinsdag beslist over te gaan tot de oprichting van een
werkgroep aangaande dit dossier. Deze werkgroep zal o.m. de nodige bijkomende informatie
verzamelen en alle inwoners nog verder informeren aangaande het project.
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