PERSMEDEDELING
Gemeente Meise volgt advies sp.a-Meise2020 – controle blauwe
zone in de koelkast
Het gemeentebestuur van Meise heeft zich tijdens de gemeenteraad van 10 maart 2015
achter het advies van gemeenteraadslid Roel Anciaux (sp.a-Meise2020) geschaard om de
aanbestedingsprocedure betreffende de controle van de blauwe zones in het centrum van
Meise en Wolvertem van nul te herbeginnen. De voorgenomen controles in de blauwe zones
en de daaraan gekoppelde invoering van de bewonerskaart wordt in afwachting van deze
nieuwe aanbesteding in de koelkast gestoken.
Tijdens de informatievergadering 24 februari 2015 had Schepen van Mobiliteit Kerremans nog
gemeld dat het gemeentebestuur van plan was de aanbestedingsprocedure m.b.t. de controle
van de blauwe zones in het centrum van Meise en Wolvertem, een procedure die reeds 3 jaar
lopende is, gewoon verder te zetten niettegenstaande het voorwerp van de aanbesteding ten
gevolge van de recente beslissing tot invoeren van een bewonerskaart was gewijzigd. Na
afloop van de aanbestedingsprocedure zou men dan onderhandelingen opstarten met de
winnaar van de aanbesteding teneinde een oplossing te vinden voor de gevolgen van de
invoering van de bewonerskaart.
“Dergelijke werkwijze is ons inziens echter strijdig met de wetgeving en zou de deur
openzetten voor protest en schadeclaims vanwege de andere verliezende firma’s. Ook de
firma die de aanbesteding zou binnenhalen zou gronden hebben om deze werkwijze aan de
kaak te stellen.” aldus raadslid Anciaux. Anciaux bracht het punt op de agenda van de
gemeenteraad van Maart en de meerderheid heeft zich na het inwinnen van juridisch advies
achter het standpunt van sp.a-Meise2020 geschaard.
“De aanbesteding wordt nu van nul herbegonnen hetgeen tot resultaat heeft dat de opstart
van de controles in de blauwe zones wordt uitgesteld evenals de daaraan verbonden invoering
van de bewonerskaart. Voor de inwoners verandert er dus voorlopig niets in afwachting van
het einde van de nieuwe aanbestedingsprocedure.” aldus Anciaux.
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