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Vergaderzaal sporthal Hertblock , orchideeênlaan 19
Aanwezig: Jos Bertens, Erik Mommens, graaf Paul de Lannoy, Dirk Vandervorst, Alfons Crynen, Marc
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Burgemeester Kurt Ryon was aanwezig tussen 20u30 en 21u25
Verontschuldigd: Patrick Cornette
1 Goedkeuring verslag en aanvullend verslag van bestuursvergadering van 19 juni 2014
Door een misverstand hebben 2 groepen apart vergaderd.
Het belangrijkste item was toen het proeftraject van de tractorsluis in de Kandriesstraat/
Humelgemse
Algemeen kan er gesteld worden dat de landbouwrraad principiëel tegen de landbouwsluis is en dat
met het verkeersreglement en regelmatige kontrole door de politie dit eigenlijk niet had gemoeten.
Volgende bemerkingen
Deze verharde wegen zijn oorspronkelijk aangelegd als “landbouwwegen”
Reeds voor de fusies van gemeenten (in 1976) werden er door de Europese Gemeenschap kredieten
ter beschikking gesteld om de steeds groter wordende landbouwmachines op verharde wegen naar
de velden te rijden. In hoever de gemeenten Steenokkerzeel, Melsbroek en Perk daar toen gebruik
hebben van gemaakt weten we niet meer, maar de realisatie van verharde landbouwwegen was wel
een doel en dit met Europese subsidies.
Eeen ‘100-ziekenwagen’ kan niet bij een gekwetste wandelaar, fietser of landbouwer geraken
Bij een technisch defect aan een tractor of landbouwmachine kan de herstellingsdienst van de garage
niet ter plaatse geraken
De landbouwer kan met zijn auto geen toezicht doen op de vruchten
Voor een hooi- of stropers is het onmogelijk op de juiste akker te geraken
De aanvoer van dierlijk mest is niet meer mogelijk zodat in feite de rechten van de landbouwers, om
degelijk en verantwoord vruchten te winnen, worden geschonden.
Bij sommige gebruiken van de landbouwtractor wordt de liftbalk laag gehangen. Deze raakt
beschadigd bij het over de landbouwsluis te rijden.
In het gesprek tussen Jos Bertens en MV
Oorzaak sluikverkeer: dichtslibben grote assen mechelen, Leuven, Brussel, haacht
Sluikverkeer begint tussen Haacht en leuven
Voor
De auto’s verwachten dat de tractoren van de weg afrijden, naast de weg op gewassen van andere
landbouwers. Dit geeft dikwijls moeilijke momentenbetreffende schade aan de gewassen , mogelijk
kantelen, schade aan de machines, vastzitten e.a.
Er is dikwijls agressie vanwege de autobestuurders naar de landbouwers toe;
Er wordt enorm hard gereden om tegenliggers voor te zijn.

Tegen
De landbouwers kunnen niet meer met een gewone personenwagen naar de gewassen gaan kijken
of éénvoudige taken zonder machines uitvoeren. Na het weghalen van het obstakel langs de kant
van Steenokkerzeel kan dit mits omrijden nu wel.
Andere bemerkingen
Garages hebben geen zin
- Moedigd sluikverkeer aan
geen rechte bouwvoor meer
Onteigeningen
Het zijn niet alleen tractoren die deel uitmaken van het landbouwmachinepark
- Driewiel drijfmestverdelers
- Maaidorsers voor graan, maïs, koolzaad
- Aardappelen-, bieten-, witloofwortelen oogstmachines
- Vrachtwagens e.a.
Langs de kant van Kampenhout dg Berg werd in eerste instantie de landbouwsluis omzeilt door over
het veld te rijden. Dit is later aangepast door een greppel langszij de tractorsluis te maken.
Na de opmerking van burgemeester Kurt Ryon dat de landbouwsluis vermoedelijk zal blijven .
Dit maakte deel uit van het mobiliteitsplan van 2012.
- Vraag tot verbreding ruimte tussen palen voor de maaidorsers
- Eventueel flexibele palen
Eventuele op vraag wegneembaar obstakel.
Varia uit vorige verslagen
Hagelschade tijdens Pinksterweekend
Trage wegen
Landbouwvoertuig op de weg
Kortenbergsesteenweg
Doortocht Perk, slechte staat van deze doortocht
2 Maïswortelboorder in en rond onze gemeente
Schade: kostprijs bespuiting + schade door spoorvorming: 3m spoor op 20 m spuitboombreedte
 Schade : 20 % ? (15) geraamd op 500€
Tussenkomst BAC?
Bescherming vrijwaren melkveehouders
Er is geen goed spuittoestel voor dergerlijk werk
Koningslo 40 ha, Machelen 12 ha, Diegem ,
Contact met Stefan Imbrechts
Het is geen quarantaine organisme meer
Oorzaak crisis in de Balkan vrachtvliegtuigen Kosovo

3 Plattelandsprojecten
Trage wegen,
Streekproducten
Witloof box
Aansluiting bij Kampenhout?
Ligt moeilijk omdat zij een donker ingekleurde rurale gemeente zijn en zelf op eigen kracht
projecten kunnen indien
landbouwkundig erfgoed
pachthof kasteel is ruïne
Promototie witloof en aardappelen op zondagsmarkt met ondersteuning gemeente/ provincie
Schoolbezoeken
Marc gaat verder uitzoeken wat haalbaar is, wat subsidieerbaar is, contact opnemen met de
provincie.
Project Groene Vallei Midden Brabant
Interregionaal Natuur- en Erfgoedproject
Pachthof kasteel is een ruïne. Het idee is omdaar de ingang van de groene vallei te starten.
Zetel regionaal landschap?, streekprodukten, museum?

4 Varia
Afgedraaide tractorolie naar containerpark
Vraag voor bidons tot 60 l
Voor PC is het geen punt om dat hij grotere hoeveelheden opspaard en dan laat wefghalen.
JB brengt kleinere hoeveelheden naar het containerpark.

