PERSMEDEDELING
sp.a-Meise2020 wil verfijning circulatieplan Wolvertem-centrum
Het recent in Wolvertem-centrum ingevoerde circulatieplan (met o.m. invoering van een zone 30)
kreeg onmiddellijk veel kritiek. sp.a-Meise2020 wenst – teneinde het plan echt een slaagkans te
kunnen geven – dat er enkele bijkomende maatregelen worden uitgevoerd.
“Het pas op 12.10.2015 ingevoerde circulatieplan verdient o.i. een eerlijke kans. Er moet echter
dringend meer gedaan worden opdat de doelstellingen van dit plan effectief worden gehaald: de
doorstroming van het doorgaand verkeer rond het dorp én de mobiliteit van de mensen die de kern
van Wolvertem (met haar WWW-kern (woon, winkel en werk)) willen bezoeken, moet beiden beter
en aangenamer verlopen. Daarom moet het gemeentebestuur dus dringend overgaan tot het verder
afwerken en voltooien van haar huiswerk. Hoe het plan momenteel wordt voorgesteld en uitgewerkt
stevenen we immers recht op een mislukking af.” aldus Roel Anciaux, gemeenteraadslid (sp.aMeise2020).
“Ons inziens moet het invoeren van een dergelijk plan gepaard gaan met 3 fasen: (a)
Informeren/sensibiliseren, (b) controleren en (c) desnoods: verbaliseren. Op de drie vlakken moet er
dringend worden bijgestuurd.
Inzake het informeren en sensibiliseren zijn de door de gemeente geplaatste infoborden veel te klein.
De autobestuurders kunnen ze amper lezen. Wij wensen dat er op meer punten een infobord wordt
geplaatst en dat deze infoborden ook veel groter moeten zijn. Naast de infoborden wensen we ook
dat de gemeente flyers maakt met uitleg over het nieuwe circulatieplan en dat deze aan de
autobestuurders worden uitgedeeld. Na het sensibiliseren en informeren van de mensen moet er op
een bepaald moment ook overgegaan worden tot het controleren of deze zone 30 wordt nageleefd.
Vermits dit een nieuw gegeven is, moeten er nieuwe budgetten worden voorzien voor deze controles
maar het blijft een open vraag of de politiezone of de gemeente Meise dienaangaande nieuwe
budgetten hebben voorzien. Op het einde van het traject moet er desnoods overgegaan worden tot
het verbaliseren van zij die hardleers zijn. Maar ook hier stelt zich de vraag of er dienaangaande reeds
concrete afspraken zijn gemaakt met de politiezone.” aldus Anciaux.
sp.a-Meise2020 brengt dit dossier op de Gemeenteraad van Oktober.
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