PERSMEDEDELING
sp.a-Meise2020 vraagt aanpassing RUP Meise-centrum
Wie tegenwoordig in Meise komt kan er niet naast kijken: de dorpscentra van Wolvertem en
Meise zijn verworden tot één grote bouwwerf. sp.a-Meise2020 stelt vast dat bij de opmaak
van de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) die deze bouwprojecten mogelijk maken, geen
of onvoldoende rekening werd gehouden met de gevolgen van deze bouwprojecten.
Bovendien zetten de huidige RUP’s de deur open voor veel te grootschalige projecten die
volgens sp.a-Meise2020 het dorpskarakter van de centra van Wolvertem en Meise zullen
vernietigen.
“De inwoners van Meise-centrum werden bij de opmaak van het RUP voor Meise-centrum
misleid.” aldus Gemeenteraadslid Roel Anciaux (sp.a-Meise2020). “De informatie die
aangaande dit RUP aan de bevolking werd gegeven strookt duidelijk niet met wat nu blijkbaar
allemaal kan. De oorspronkelijke doelstellingen: het rekening houden met de bestaande
omgeving, het bestaande patrimonium en het dorpskarakter, worden totaal niet nageleefd
door het huidige RUP dat de deur open zet voor veel te grote projecten die de leefbaarheid
van Meise-centrum ondergraven. Het voorliggend RUP maakt Meise-centrum kapot en moet
dus zo snel als mogelijk een halt worden toegeroepen. De eventuele financiële gevolgen voor
de gemeente die verbonden zijn aan de aanpassing van dit RUP zijn momenteel nog
ondergeschikt aan de schade die we aan het centrum van Meise aanbrengen indien we niet
ingrijpen. ”aldus Anciaux.
“Daarenboven stelt sp.a-Meise2020 vast dat bij de opmaak van de RUP’s eveneens
onvoldoende of zelfs helemaal geen rekening houden met de gevolgen ervan. Het
gemeentebestuur wil, ten voordele van de lege gemeentekas, het inwonersaantal van +/18.500, op korte termijn zien groeien naar +/- 20.000 inwoners. CD&V, N-VA en Groen, de
bestuursploeg van de vorige legislatuur die aan de basis liggen van de huidige RUP’s, hebben
echter geen rekening gehouden met de gevolgen van dergelijke bevolkingsaangroei. Zo werd
er in 2012 bij de opmaak van het gemeentelijke mobiliteitsplan geen rekening gehouden met
de gevolgen van het RUP Meise-centrum. De voorziene aangroei aan inwoners en hun auto’s
werd gewoon genegeerd! CD&V, N-VA en Groen gingen er blijkbaar eveneens van uit dat de
1.500 nieuwe inwoners geen kinderen zullen hebben want er werd geen enkele uitbreiding
van de huidige capaciteit inzake kinderopvang of van de scholen voorzien.”
sp.a-Meise2020 wil het huidige RUP voor Meise-centrum dan ook zo snel als mogelijk
aanpassen zodat het wél in overeenstemming is met de oorspronkelijke doelstellingen, zodat
er wel rekening wordt gehouden met de gevolgen van de bouwprojecten en zodat het dorp
een dorp laten blijven. Het punt werd alleszins reeds op de agenda van de gemeenteraad van
april geplaatst.
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