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1. Goedkeuring verslag vergadering van donderdag 5 februari 2015
Er zijn geen opmerkingen op het verslag.

2. Milieuvergunningsaanvraag klasse II voor een nieuwe carwash te
Melsbroek
Op gebied van milieu lijkt het dossier in orde.
Er zal een waterdichte vloer geplaatst worden met afwatering naar opvangputten zodat het
vervuild water goed opgevangen wordt. Het water wordt ook gezuiverd en herbruikt.
Er moet wel nog nagezien worden of de riolering het debiet aankan.
De verkeersafwikkeling lijkt het grootste probleem. Het gebouw op die locatie is vrij klein.
Alles moet binnen het gebouw georganiseerd worden: er is geen uitritzone en de inritzone moet
gedeeld worden met andere eigenaars. In geval er veel voertuigen naar de carwash zouden
komen stelt er zich een groot probleem. Hoort dit bedrijf wel thuis in een KMO zone?
We stellen voor om advies te vragen aan de politie ivm de verkeersafwikkeling. Er is reeds
advies gevraagd aan RIOBRA en brandweer.

3. Verslag van de Overlegcommissie Luchthaven van 5 maart
Er zijn nieuwe verantwoordelijken vanwege de provincie en blijkbaar wordt de vergadering nu
anders aangepakt.
Eerst werd rol van de overlegcommissie besproken.
De overlegcommissie is een onderdeel van de milieuvergunning en heeft als doel het
informeren van de bevolking over de genomen maatregelen mbt de hinder veroorzaakt door de
luchthaven. “Advies” geven is blijkbaar niet de taak van deze overlegcommissie.
Vervolgens werden de resultaten van de metingen voorgesteld. We zouden overal ver onder de
normen zitten. Dat verbaast ons omdat de dokters blijkbaar wel het verband zien tussen
bepaalde ziekten en het feit dat men nabij de luchthaven woont. VMM volgt de metingen op.
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Op 19 maart wordt in de vergadering van de GECORO gesproken over het dossier DHL. Wim
Mombaerts vraagt of er een afvaardiging van de milieuraad kan aanwezig zijn. Linda De
Roover, Daniel Poesmans en Frieda Baecke zullen deelnemen.

4. Activiteit Natuur met Geschiedenis. Rondleiding in Domein van
Perk en de Kasteelhoeve.
Dit is een activiteit van Natuurpunt MaViSt in nauwe samenwerking met de gemeente
Steenokkerzeel en andere partners. Deze gaat door op 22/3 tussen 14h en 18h.
Ingang langs de Kasteelhoekstraat. Parkeren kan in de dreef. (Kerkdreef)
Er zullen op verschillende plaatsen posten staan waar men uitleg kan krijgen.

5. Varia


Jerry Cassiers is de nieuwe schepen van leefmilieu.



Bezoek aan Becherlich.
Gemeenten die in juni het Burgemeestersconvenant ondertekenden, moeten dit najaar
hun klimaatplan indienen. Deze studiereis naar Beckerich is daar een onderdeel van. De
gemeente Beckerich, in Luxemburg, staat bekend om zijn streven naar
klimaatneutraliteit. Datum: vrijdag 27 maart 2015. Vertrek vanuit LEUVEN.
Inschrijven kan via http://www.vlaamsbrabant.be
De milieuraad denkt wel dat de milieuproblematiek helemaal anders is in Beckerlich als
in Steenokkerzeel.



De milieuraad stelt voor om een bezoek aan de luchthaven te plannen. We zouden best
aangeven welke installaties we wensen te bezoeken: ballenbad, zonnepanelen, deicing…



Brussels Airport start op 27 mei met belangrijke renovatiewerken op baan 25L/07R. De
werkzaamheden worden uitgevoerd van 27 mei tot en met 7 september. Op
www.brusselsairport.be is alle informatie over de werken en de vorderingen terug te
vinden.

6. Volgende vergadering
Donderdag 2 april 2015, in de Corren.
In 2015 vergaderen we verder elke 1e donderdag van de maand, telkens in de Corren.

oooOOOooo
Einde vergadering : 21h36
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