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1.

Hulde Alex Trostmann

Alvorens de vergadering aan te vatten wordt hulde gebracht aan Alex Trostmann, schepen voor
Leefmilieu, die zijn dappere en langdurige strijd tegen kanker uiteindelijk helaas verloor.
De bekommernissen van Alex voor het milieu en zijn inzet voor een leefbare gemeente waren
oprecht. Meermaals onderstreepte hij het belang van natuur voor de leefbaarheid van ons milieu
en de gezondheid.
Als milieuraad brengen we dan ook hulde aan Alex voor zijn inzet en zijn moedige strijd tegen
kanker

1. Goedkeuring verslag vergadering van donderdag 4 december
2014
In het verslag van december wordt gewag gemaakt van de afwatering van de bedrijvenzone van
Cargo dat gezuiverd wordt “door het zuiveringsstation in Huinhoven”. Uiteraard moet dat zijn
“het zuiveringsstation te Boekt”.
Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.
Bijkomende vraag:
Vorige vergadering werd door BAC een presentatie gegeven over de waterproblematiek van de
luchthaven en de gevolgen voor onze gemeente.
Er werd aan de milieuambtenaar gevraagd het nodige te doen om de sprekers een geschenk te
bezorgen. Door de afwezigheid van de milieuambtenaar is niet geweten of dit effectief gebeurd
is.

2. Bespreking van de vergadering
Er werd geen stricte agenda rondgedeeld, daar er ook geen vragen voor advies van het beleid
kwamen en er ook geen milieuvergunningsaanvragen werden bekendgemaakt.
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Voorgesteld werd de onderwerpen aan te kaarten die ons in 2015 zullen beroeren. Onder de
vorm van een brainstorming is het de bedoeling de werking van de milieuadviesraad richting te
geven voor de toekomst.
Volgende punten werden uitvoerig besproken en worden hier verkort weergeven:
a. Instrumentarium
- Er wordt eens te meer gepleit voor een goed onderbouwde milieudienst
- Er wordt gepleit voor betrokkenheid bij het gemeentebeleid door de bevolking en de
milieuadviesraad. Dat gaat over de plannen, de beslissingen, maar ook over advies over
begroting (BBC) en de algemene werking.
b. Ruimtelijke ordening
- Steenokkerzeel bevindt zich in het “buitengebied”, maar hoe langer hoe meer neemt de
druk op de open ruimte toe. Nieuwe verkavelingen, maar ook grotere initiatieven zoals
de verkavelingsplannen van de kerkfabrieken, de sociale woningbouw en andere
initiatieven tasten de open ruimte aan.
- Verhuis van de voetbalterreinen van Melsbroek blijft ook een hot item. Verschillende
standpunten en visies komen te voorschijn. Die hebben oa. te maken met de mobiliteit,
maar ook over het principe zelf van de rol van de gemeente in de ondersteuning van
bepaalde sporten.
- Onderzoek naar mogelijkheid voor minstens één ecowijk.
- Er is duidelijk nood aan een fuifzaal voor jongeren. Zonder dat die hinder veroorzaakt
voor de omwonenden.
- Belangrijk is het erfgoed in onze deelgemeenten, maar ook gebouwen die het uitzicht
karakter geven zo goed mogelijk te behouden en te beschermen.
c. Mobiliteit
- Grote verkeersassen doorkruisen de gemeente. En die geraken dichtgeslibt. Een goed
uitgebouwd en klantvriendelijk openbaar vervoer kan hier voor een alternatief zorgen.
Net vandaag werden de GECORO-leden in kennis gesteld van een haalbaarheidsstudie
over de verlenging van de vrije busbaan op de Haachtsesteenweg tussen
verkeersknooppunt Tervuursesteenweg en de Stationslaan.
- Tesamen werd ook een haalbaarheidsstudie uitgevoerd over de ongelijkvloerse
(ondertunneling of viaduct) over de Haachtsesteenweg richting Cargo en komende van
de fietsbrug over de E 19.
- Voet- en fietspaden in de deelgemeenten ontbreken vaak of zijn in slechte staat.
- Trage wegen, met oog op efficiënt en veilig verkeer.
- Scholen en gebruik van openbaar vervoer. Heeft ook educatieve waarde: opvoeden tot
gebruik van openbaar vervoer.
d. Verkeersveiligheid
- Meerdere knelpunten worden meermaals aangeraakt tijdens de bestuursvergaderingen.
Een aandachtspunt blijft de kruising van de Stationslaan met de Machelsesteenweg
(gebrekkige zichtbaarheid).
Ook problematiek aan de scholen blijft onze aandacht houden.
- Ook de openbare verlichting komt ter sprake. Vaak te dicht op mekaar (besparing
mogelijk); Anderzijds moeten kruispunten en oversteekplaatsen degelijk verlicht
worden; De kleur van de straatverlichting zorgt er soms echter voor dat de
zichtbaarheid nog vermindert (oranje licht bvb. slorpt op, waardoor de zichtbaarheid
van fietsers met bvb. oranje hesje niet steeds duidelijk is), …
- Belangrijk is ook dat nieuwe woningen en appartementen voldoende
parkeergelegenheid voorzien.
- Trage wegen uitbouwen in functie van scholen bvb. lijkt een prioriteit.
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e. Luchthaven
- Blijkbaar zou in 2014 de milieuvergunning overtreden zijn. Het maximum aantal
nachtvluchten van 16.000 zou overschreden zijn. Er zijn nog geen nieuwe officiële
cijfers. Gevraagd wordt om dit op te volgen en zeker geen precedenten toe te laten wat
overtredingen van de milieuvergunning betreft.
- Intussen lijkt het duidelijk dat DHL zich opnieuw hier zal vestigen. In ieder geval
komen er nieuwe gebouwen, die de hinder zeker zullen doen toenemen. Er zal
aandachtig toegekeken moeten worden hoe die hinder te minimaliseren en dat de
nodige maatregelen getroffen worden.
- Lasten en lusten beter herverdelen (zie ook ons memorandum).
f. Natuurontwikkeling
- Steenokkerzeel is de eerste gemeente met veel groen als men uit de richting Brussel
komt. Belangrijk is dat te beschermen en het ook in the picture te plaatsen. Dat kan in
samenwerking met ANB, Natuurpunt en de samenwerking met de Groene Vallei.
- Biodiversiteitsverlies stoppen door voldoende ruimte voor natuur te voorzien en te
beschermen.
- Vervuilde sites, zeker in natuuromgeving, als de Vogelzangvijver moeten aangepakt
worden.
- Er wordt gevraagd om een wandeling te organiseren in het Floordambos. Afspraak in
juni.
g. Burgemeestersconvenant
- De gemeente ondertekende in juni 2014 het Burgemeestersconvenant.
Het is de bedoeling om een jaar later een klimaatplan voor te leggen, waar je inwoners
op één of andere manier aan meewerkten.
Belangrijk is wel een goede analyse te maken van die nulmeting. Vooral op die punten
waar onze gemeente zwakker scoort dan gemiddeld (hoge bevolkingsdichtheid, hoge
bebouwde oppervlakte, veel te saneren grond, hoger aantal fietsongevallen, … (Bron:
Gemeentelijke profielschets, Studiedienst van de Vlaamse regering, najaar 2014).
In functie daarvan een efficient plan opstellen.
De bevolking betrekken bij de acties.
h. Afval en sluikstorten
- Sluikstorten blijft een probleem
- Samenwerkingsoverenkomst met Interza blijft belangrijk.

4. Volgende vergadering
Donderdag 5 februari , in de Corren.
Voor 2015 vergaderen we verder elke 1e donderdag van de maand, telkens in de Corren.

oooOOOooo
Einde vergadering : 22h30
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