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Van: Vercleyen Frank <frank.vercleyen@g-o.be>
Datum: 19 augustus 2014 22:55:10 CEST
Aan: "ben.weyts@n-va.be" <ben.weyts@n-va.be>
Onderwerp: Open brief

Open brief aan de heer Ben Weyts, minister voor mobiliteit en verkeer.
Mijnheer de Minister
Sinds kort maakt u deel uit van een Vlaamse regering op zoek naar besparingen. Weet u,
ook in mobiliteit en verkeer kunnen heel wat centen bespaard worden.
Herinnert u zich de tijd toen het geld aan de bomen groeide? Toen had een heel ijverig
minister-president het idee om geld te smijten tegen de oplossing van een aantal missing
links in Vlaanderen. Vijf aansluitingen, voor elke provincie eentje.
Nu we enkele jaren verder staan, loont het de moeite om na te gaan of deze megalomane
projecten nog per se gerealiseerd moeten worden. Het schrappen van deze missing links
kan voor miljoenen euro’s besparingen zorgen. Want vergis u niet, de PPS-financiering zal
door Europa verplicht opgenomen moeten worden in de begroting.
Zo kan ik u al vertellen dat het doortrekken van de N60 in Ronse tot aan de grens met
Wallonië niet de moeite loont. In Wallonië is men er immers stellig van overtuigd dat het
geen zin heeft om deze N60 door te trekken. Geld voor zo’n doortrekking is er daar
immers niet. Van een missing link is in dit geval dan ook geen sprake.
U hebt nu de kans, meer zelfs: de verantwoordelijkheid Ronse als parel der Vlaamse
Ardennen, een stad van rust, groen en verpozing, te behoeden voor een lelijke streep door
haar unieke uitzicht. U die zo van Vlaanderen en de Vlaamse eigenheid houdt, u moet
beseffen dat in dit geval een verandering van de plannen voor echte vooruitgang zorgt.
Vooruitgang voor de levenskwaliteit van de Ronsenaars en de rest van de Vlaamse
Ardennen.
Gelooft u mij, meneer de minister, dat ik u dit voorstel doe vanuit de grootste bezorgdheid
voor de toekomst van Ronse en het (financiële) welzijn van Vlaanderen. Wij zullen u
dankbaar zijn!
Met de meeste hoogachting.
Frank Vercleyen
Eikelstraat 12
9600 Ronse
0473/261.281
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