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Verslag BESTUURSVERGADERING van donderdag 2 februari 2017
Aanwezig:
Daniel Poesmans (voorzitter), Frieda Baeke, Herwig Van den Bosch (secretaris), Karel
Coosemans, Birgit Volkaers (milieuambtenaar), Jerry Casier (schepen van leefmilieu), Stefaan
Gosseye
Verontschuldigd:
Maurits Vanhoebrouck, Linda De Roover, Hugo Cloetens, Marc Smout

1. Goedkeuring verslag vergadering van donderdag 5 januari 2017
Het verslag werd goedgekeurd, zonder opmerkingen.

2. Strategisch plan Brussels Airport 2040
Volgende documenten werden vóór de vergadering verdeeld aan de leden:



Een presentatie op het toekomstforum Halle-Vilvoorde (19 januari 2017)
Een overzichtsnota over de luchthaven

Forum 2040: Inschrijvingen
Er zouden al 220 aanvragen zijn om aan het forum deel te nemen. De selectie van de leden is
echter nog niet gebeurd. Er is vertraging bij de organisatie en de vergaderingen zullen pas in
het 2e kwartaal opgestart worden.
Burgerforum
Er is een burgerforum opgericht in Kortenberg/Steenokkerzeel. De 1e vergadering zal doorgaan
op 2 maart in De Corren.
Op 8 maart is er een vergadering in Kortenberg. (Berkenhof)
Op 9 februari om 20u15 komt BAC het plan voorstellen aan de gemeenteraadsleden,
MAR en Gecoro.
Vragen voor de vergadering van 9 februari:
 Samenstelling en bevoegdheden van het forum
 Plannen
 Mobiliteit: wat zijn de effecten op de mobiliteit
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Komt er een milieueffectenrapport?
Geluidsoverlast
Gezondheidsproblematiek: fijn stof en ultrafijn stof
Alles wat men vroeger beloofd heeft in Zaventem 2000 moet afgewerkt worden:
geluidswal of aaneengesloten bebouwing, luchthaven moet binnen de huidige grenzen
blijven, proefdraaihal is er nooit gekomen (wel een proefdraaiplaats). Garanties geven.
Hoe zal men de verbinding van Steenokkerzeel naar Kortenberg realiseren als men de
25L zou verlengen en wat zal er gebeuren met de buurtwegen in het groot veld?
Financiering : planschade, geluidswerende middelen, ontsluiting naar E40 (wie betaalt
dat?), ondertunneling , …
Het plan is volledig tegen de strategie van de Vlaamse regering over open ruimtes,
betonstop,… Groene rand rond Brussel moet blijven.
Meer dan 33% van de kantoor- en bedrijfsruimtes in Brussel en Halle-Vilvoorde staat
leeg. Waarom moeten er dan bijkomende bedrijfsterreinen aangelegd worden?

De milieuambtenaar heeft intussen gevraagd aan BAC om alle alternatieve oplossingen die men
bestudeerd heeft kenbaar te maken zodat de gemeente deze oplossingen niet meer als
alternatieven hoeft voor te stellen.
De milieuraad vraagt zich af of er in het parlement vragen gesteld worden over deze
problematiek.
De burgemeester van Hoeilaart heeft 3 weken geleden parlementaire vragen gesteld aan
minister Berlot over de luchthaven.
We stellen vast dat het probleem niet echt “leeft“ in Steenokkerzeel, ook niet in Humelgem.
Buiten het problemen van Humelgem zijn er ook nog andere problemen zoals de verlenging
van Pier A die ook een impact zullen hebben op de omgeving.
De luchthaven kan ook uitbreiden door de piekmomenten te spreiden in de tijd. Een andere
oplossing is de piekmomenten duurder te maken.
Alhoewel verlenging van de 25L geen optie is voor de milieuraad blijven er een aantal vragen
onbeantwoord over de wijze waarop BAC dit ziet: zal men de Kortenbergse steenweg afsluiten
of ondertunnelen? Wie gaat dat financieren? Kortenberg station is een heel interessant station
voor inwoners van Steenokkerzeel want dan vermijdt men de files tijdens de spitsuren om de
trein naar Brussel te nemen. Die weg afsluiten of omleiden is dus geen optie. Wat met de
talrijke buurtwegen door het Grootveld?
Overlegcommissie luchthaven:
Vrijdag 10 februari om 14u30 is er een bespreking met de federale minister van mobiliteit in de
overlegcommissie. Het is wel niet duidelijk in de agenda waarover de minister zal spreken.
Naast de klassieke agendapunten zal er ook gesproken worden over het strategisch plan 2040.

3. Leefmilieu in de gemeente Leefmilieu, Natuur, Klimaat en
mobiliteit in onze gemeente: aandachtpunten.
Klimaatplan.
De milieuraad vraagt wat er al gerealiseerd is van dit plan.
De schepen laat weten dat er al heel wat opgestart is, maar er is ook veel dat moet gebeuren in
samenwerking met Infrax en andere instanties.
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Er is blijkbaar 1 elektrisch voertuig aangekocht. De schepen laat weten dat men verder
elektrische voertuigen zal aankopen telkens als er een voertuig afgeschreven is.
Enkele voorbeelden van realisaties:
- Sporthal led verlichting
- Scholen: renovatie stookprojecten
- School van Perk zal rond Ben normen gebouwd worden (Ben = bijna energie neutraal)
- 13 februari is er een vergadering over gevelrenovatie
De milieuraad vraagt om een volledig beeld te kunnen krijgen.
De gemeente zal een facebook pagina maken.
26 april : een dag waarop men de bandenspanning zal controleren.
Aansluiting fietsbrug op Cargo.
Financiering is een probleem.
Er is een dossier ingediend voor Europese subsidie. Brussels Airport zou ook bijdragen.
Na goedkeuring door Europa zou het er in 2 jaar kunnen komen.
De milieuraad vindt dit heel positief nieuws.

3. Varia
Vragen en bedenkingen
Maurits vraagt (schriftelijk) ook wat de visie is van de gemeente voor het plaatsen van
laadpalen voor de bevolking. Er zijn ook nog andere vragen met betrekking tot het
klimaatactieplan. De vergadering stelt voor dit samen te behandelen in een volgende
vergadering.
De schepen van leefmilieu zal zorgen dat de milieuraad geïnformeerd zal worden over alle
initiatieven die de gemeente genomen heeft in het kader van het klimaatactieplan.
Mededelingen van de schepen van leefmilieu:
- De schepen van milieu heeft gevraagd in het college om een infoavond over de
mobiliteit van Steenokkerzeel en Perk te organiseren (zoals in Melsbroek). Het college
heeft daar positief op gereageerd.
- Er zal een nieuwe bloemenweide aangelegd worden op de “zandbak” naast het kerkhof.
In het voorjaar wordt dit ingezaaid
- Uitbreiding Floordambos. Er zal ook een hondenweide aangelegd worden. Er zal een
reglement gemaakt worden.

3. Volgende vergaderingen
Alle vergaderingen van dit jaar gaan door op de 1e donderdag van de
maand om 20u in de Corren. Volgende vergadering gaat door op
donderdag 2 maart 2017 om 20u in de Corren.
Einde vergadering : 22h30

http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel
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