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Verslag BESTUURSVERGADERING van donderdag 6 november
2014
Aanwezig:
Daniel Poesmans (voorzitter), Herwig Van den Bosch (secretaris), Frieda Baeke, Karel
Coosemans, Birgit Volkaers (milieuambtenaar), Stefaan Gosseye, Hugo Cloetens (i.o. Ann
Goelen),
Verontschuldigd:
Linda De Roover, Alex Trostmann (schepen van leefmilieu), Marc Smout, Kurt Ryon
(Burgemeester)

1. Goedkeuring verslag van de vergadering van donderdag 2
oktober 2014
Punt 4 van het verslag ging over de “Luchthavencommissie “ in plaats van “Gecoro”.
Mits deze aanpassing wordt het verslag van vorige vergadering goedgekeurd.

2. Verslag van Regionaal Landschap Groene Corridor aan de
milieuraden.
Er waren 7 personen van de milieuraad van Vilvoorde en 7 personen van onze milieuraad.
De werking van Regionaal Landschap werd gepresenteerd.
Deze presentatie zal verspreid worden aan de leden.

3. Voorbereiding vergadering december: Afwatering van de
luchthaven (met iemand van BAC)
De bedoeling van deze vergadering om een overzicht te krijgen de afwatering, de
wachtbekkens, de waterzuivering. We zouden graag inzicht krijgen in de plannen.
Birgit zal alle leden uitnodigen.

4. Actie De Lijn openbaar vervoer en terugdringen CO2.
Er is een mobiliteitsstudie bezig bij de provincie. Vanuit de seniorenraad is er gevraagd dat
er een halte zou komen aan het dienstencentrum Steenokkerzeel (aan de kant van de
Haachtse steenweg) en in Melsbroek aan het zorgcentrum zodat senioren zich beter zouden
kunnen verplaatsen.
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In vorige vergadering werd er gevraagd of het mogelijk is voor de scholen om de privébussen
(Pardon) te vervangen door de goedkopere bussen van De Lijn voor hun verplaatsingen
binnen de gemeente of naar het zwembad in Hofstade.
Dit is nuttig om de kosten te verminderen maar ook om de kinderen te leren hoe ze de bus
kunnen gebruiken.
Een korte berekening leert ons dat het goedkoper is om de bussen van De Lijn te nemen.
Bovendien zijn de bussen meestal leeg na de spitsuren. Dus er is voldoende plaats voor de
kinderen.
Er zijn tickets voor kinderen aan 70,4cent/kind (via het systeem van buzzypas)
Binnen de gemeente zijn het 2 zones.
Om naar het zwembad in Hofstade te gaan zijn het 3 zones. Dit kost 1, 4Euro.
Het nadeel is dat het langer zal duren om een hele school kinderen te verplaatsen. Echter er
zijn voldoende bussen aanwezig om bvb binnen het uur 130 kinderen te vervoeren.
Er wordt voorgesteld om De Lijn uit te nodigen in de milieuraad om ons alle mogelijkheden
van het openbaar vervoer uit te leggen: vb wat zijn de mogelijkheden om zich te verplaatsen,
de knelpunten bespreken, is het mogelijk om een akkoord te maken met de scholen voor hun
verplaatsingen, het gratis vervoer op de luchthaven,…

5. Varia
Vraag van het college: oproep voor de bewoners voor een slogan bij het gemeentelijk
logo
Aan de adviesraden wordt gevraagd om een top 5 van de ingezonden slogans te maken.
Het college heeft uit een 50tal ingezonden slogans een preselectie van 12 slogans gemaakt
(zie bijlage).
De milieuraad vindt slechts 1 slogan geschikt: Steenokkerzeel Steengoed! Een slogan die
kort en goed is. De milieuraad vraagt ook om de andere slogans te kunnen inzien.
Milieubegroting van de gemeente: (zie document in bijlage)
Het doel van dit punt is rapporteren van de uitgevoerde werken in 2014 en voorstellen van
het budget van 2015. Enkele opmerkingen:
- Nieuw initiatief: 5 tal oplaadpalen elektriciteit en onderhoud: 20000EURO. We
zouden graag advies geven over de meest geschikte plaats om deze fietsen op te
laden.
- Burgemeestersconvenant: 2000EURO voor initiatieven in 2014. Voorlopig zijn er
nog geen initiatieven. In 2015 zou het 20000EURO worden.
- Aanleg parken en pleinen: 25000EURO Dat gaat over het park van de sterrekinderen.
De planning is voorjaar 2015 omdat er wat vertraging is met de bouwvergunning.
- Kloosterweide: saneren kloosterweide zou verwijderd zijn. De milieuraad vraagt aan
de gemeente om de reden ervan te kennen. Wij vragen de begroting (12000EURO)
blijft voor het opkuisen van het terrein.
Er werd gevraagd of de milieuraad ook een begroting heeft. Tijdens de vergadering werd
aangetoond aan de hand van het verslag van september 2013 dat er een meerjarenbegroting
gemaakt werd:
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Acties Milieuadviesraad
Infoavonden

2014

2015

2016

2017

2018

300,00

300,00

300,00

400,00

400,00

Milieubrochure (elke 3 jaar)
Milieuenquête: voorbereiden/overleg

2019
400,00 2100,00
1200,00 2400,00

1200,00

200,00

200,00

Milieuenqûete: veldwerk

1500,00

1500,00

200,00

Milieuenquête: rapportering
Milieuenquête: advies voor
implementatie
Opleiding/Vorming/

200,00

100,00

100,00

200,00

200,00

Acties allerhande
Totaal

100,00 100,00 100,00
700,00 2000,00 1900,00

100,00
800,00

100,00 100,00 600,00
700,00 1900,00 8000,00

100,00

100,00
100,00

200,00

NVDR:
Naar deze begroting werd ook verwezen in onze brief aan het college van 11 december 2013:
DP/BR_1312B

Info over de geluidsmeter dat de gemeente aangekocht heeft.
De jeugdhuizen hebben een vergunning gekregen om maximaal 95dB te produceren tijdens
evenementen.
De milieuraad zou graag een melding krijgen van de uitgereikte milieuvergunningen klasse
3: enkel ter kennisgeving.
Uitgang dreef Melsbroek
Als men 20km/u rijdt dan heeft men 6 meter reactietijd nodig. De zichtbaarheid is nul door
de haag die daar op de hoek staat. Vraag : is er een vergunning afgeleverd om op de hoek
een haag te laten groeien.

6. Volgende vergadering
4 dec: cafetaria De Corren
Voor 2015 vergaderen we ook elke 1e donderdag van de maand, telkens in de Corren.
Birgit zal de data verifiëren en doorsturen.
Uitzondering:
8 januari ipv 1 januari
oooOOOooo
Einde vergadering : 22h08
Bijlagen:


Voorselectie gemeentelijke slogan.pdf



Milieu en groen beleidsdoelstellingen en overig beleid_v2.xlsx
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900,00

