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Coosemans, Jerry Casier (Schepen van leefmilieu), Stefaan Gosseye, Maurits Vanhoebrouck
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1. Goedkeuring verslag vergadering van donderdag 2 februari 2017
Correctie verslag:
Bij strategisch plan Brussels Airport 2040:
Kortenberg station is belangrijk voor Steenokkerzeel omwille van de goede verbinding naar
Brussel en Leuven (Leuven toevoegen).
Klimaatplan:
Er is een CNG voertuig aangekocht. De schepen laat weten dat men verder
milieuvriendelijke voertuigen zal aankopen telkens als er een voertuig afgeschreven is.
Mits deze opmerkingen werd het verslag goedgekeurd.

2. Advies milieuvergunningsaanvraag DHL
Aanvraag die loopt tot vandaag 5 april. Het gaat over het uitbreiden van de personeels- en
bezoekersparking, toevoeging van terreinen, wijzigingen aan de geluidsmuur/geluidsberm.
Wijzigingen van de APU en GPU’s, ….
Men wil een bijkomende strook gebruiken om de bestaande parking uit te breiden.
We streven naar gesloten bebouwing om het geluid te verminderen. Een grotere parking creert
terug een open plaats naar de luchthaven.
Wij adviseren bijgevolg om een gebouw te plaatsen met de nodige groenvoorziening ipv een
gelijkgrondse parking.
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Wij adviseren ook dat er, in de toekomst bij het plaatsen van gebouwen of bij
milieuvergunningsaanvragen aan de Haachtsesteenweg, steeds voldoende groen voorzien wordt
nabij de Haachtse Steenweg omdat dit zorgt voor een extra buffer en ook zorgt voor het
opvangen van (ultra)fijnstof.
Het advies van de Gecoro gaat ook in die richting: “er moet een buffer komen met dezelfde
hoogte als de bestaande berm en geluidsscherm.”

3. Strategisch plan Brussels Airport 2040
In verband met de waardevermindering van de woningen vragen wij dat de gemeente laat
onderzoeken welke waardevermindering de verklaringen van BAC veroorzaakt heeft.
Wij vragen ook dat de gemeente goed in kaart laat brengen welke buurtwegen er zijn op ’t
Groot veld. (dwz op de potentiële plaats voor een verlengde 25L)

4. Leefmilieu in de gemeente Leefmilieu, Natuur, Klimaat en
mobiliteit in onze gemeente: aandachtpunten.
De Schepen van Leefmilieu heeft een overzicht gegeven van de verschillende actiepunten van
de gemeente in het kader van het klimaatactieplan.
Klimaatplan is opgesteld in 2015. Dit werd goedgekeurd door het gemeentebestuur in 2016.
Het is ook goedgekeurd door Europa.
Een budget van 30000EURO/jaar werd vrijgemaakt voor de milieudienst.
10% van de investeringskost (o.a. in gebouwen) werd voorbehouden voor milieu.
In totaal werd 500000EURO vrijgemaakt voor heel de legislatuur.
De gemeente heeft een ESCO studie laten doen bij Infrax.
Men verkoos om te gaan voor ledverlichting in sporthal en cafetaria. De investering voor de
cafetaria zal gefinanceerd worden door de brouwerij Haacht.
In de piramideschool zal men ook de verlichting aanpakken.
De voetbalclubs krijgen ook ledverlichting.
In de Cajetanus school: de school wordt volgens de BEN norm gebouwd. KOPS gaat trachten
om beter te scoren dan de norm voor scholenbouw.
Jeugdlokaal Blizert: men gaat niet voor de Ben normen in dit lokaal omdat het lokaal relatief
weinig gebruikt wordt.
Chiro in Perk. Geen BEN norm, maar het gebouw zal zeer energiezuinig gebouwd worden.
Energieboekhouding van de gemeentelijke gebouwen werd opgestart.
Er werd een samenaankoop georganiseerd met Infrax: CNG voertuig werd aangekocht. Er zijn
nog andere milieuvriendelijke voertuigen in studie.
Er werd een weide voor sterrekinderen aangelegd.
Medewerking aan Repair Café Steenokkerzeel om zo een bijdrage te leveren voor vermindering
van de afvalberg en het sensibiliseren van de bevolking.
Nabij kerkhof liggen terreinen van BAC die als bloemenweide mogen gebruikt worden. Er
worden banken gezet. Er zal een bijen hotel geplaatst worden.
Studie voor hergebruik van trage wegen. Ook in samenwerking met Interza om zwerfvuil tegen
te gaan. Interza doet ook de ophaling van vuil op die plaatsen. (vuilbakjes worden geplaatst)
2016 infoavond in de Camme: keuze bij vervanging van oude stookplaatsen bij particulieren.
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De gemeente kan een aantal percelen aankopen in Perk in ’t Boekt om bos aan te planten.
Investeren in zonnepanelen bij bedrijven door particulieren.
De gemeente heeft samen met Kortenberg en Kampenhout een brief gestuurd naar de betrokken
ministers over het ultrafijnstof: vraag dat er meer metingen zouden komen. Vanaf 2020 komt
er een Europese standaard met normen voor ultrafijnstof.
De gemeente heeft ingeschreven op de Kyotomobiel (ivm energiescans voor huizen van
particulieren). Dat project was een enorm succes en er waren lange wachtlijsten. Via de
provincie heeft men bijkomende budgetten vrijgemaakt om woningen energiezuiniger te
maken. De volgende stap is om met 3W+ samen te zitten en te trachten de Kyotomobiel tot in
Steenokkerzeel te krijgen. (via aankoop 2e kyotomobiel)
Thermografische luchtfoto: men meet vanuit de lucht of de huizen voldoende geïsoleerd zijn.
Men zal infoavonden organiseren. InterLeuven heeft het initiatief opengesteld voor meer
gemeenten.
Reglement goedgekeurd in de gemeente: de verenigingen kunnen terecht bij de gemeente voor
een subsidie als men de verlichting door led vervangt.
Herstel buurtweg 13 (in Floordambos). Dit is bezig maar de vergunningen nemen wat tijd.
Onlangs uitgevoerd project: laanbomen in verschillende straten: Keistraat, Prooststraat,
Damlaan, St Veerledreef, Lindelaan, Hinckaertplein + vervanging van bomen in verschillende
straten. Doel: o.a. opvangen van fijnstof.
Subsidiedossier voor ondertunneling Haachtste steenweg in Melbroek voor fietsers: ter hoogte
fietsbrug , iets in de richting Carhotel.
Er wordt een bandenspanningsactie georganiseerd: 26 april.
Organiseren energiemarkt in Steenokkerzeel samen met Zemst, maar Zemst heeft helaas
afgehaakt. Kampenhout zal nu meewerken aan dit initiatief. Leveranciers van energiezuinig
materiaal zullen daar zijn. De provincie zal ook aanwezig zijn om uit te leggen welke subsidies
er bestaan. Contacten kunnen gelegd worden door particulieren om energieaudit te laten doen.
Hondeloopweide in Melsbroek: in samenwerking met ANB. Het is een proefproject op 1 plaats,
later kunnen er weiden bijkomen.
Laadpalen voor auto’s: Infrax zal een 1e laadpaal installeren voor auto’s in Steenokkerzeel , op
de parking bij de piramideschool. De provincie zorgt voor laadpalen voor fietsers maar dit
initiatief komt moeilijk van de grond.
Er werd een ESCO studie uitgevoerd om de bestaande stookplaatsen van de serviceflats
duurzamer te maken. Er is gekozen voor warmtepomp-gas combinatie.
De gemeente heeft 2 elektrische fietsen aangekocht en zal nog een bijkomende elektrische fiets
aankopen.
Inventaris van verloren pleintjes van de gemeente voor optimalisatie van het onderhoud +
zoeken van peterschap voor bepaalde percelen. Er zal een gemeentereglement gemaakt
worden. Het is vrijwilligers werk maar de gemeente zorgt voor plantgoed. Er zal ook voor
verzekering gezorgd worden. Elke persoon die een perceel wil onderhouden zal een contract
aangeboden worden voor ondertekening.
Nu zondag is het opruimactie in Steenokkerzeel. Tussen 14h en 16h.
Naar aanleiding van de opruimactie werd er gevraagd of de gemeente iets kan doen aan de
rommel die achterblijft als het markt geweest is. Daar komen mensen samen die blijkbaar van
veel weggooien. Dit is een ideale plaats om de mensen te sensibiliseren dat het weggooien van
zaken op de openbare weg niet kan. De marktkramers gooien ook rommel weg maar dat kan
ook niet.
De milieuraad vindt deze initiatieven van de gemeente positief. De voorzitter stelt voor dat we
in volgende vergadering bepaalde punten verder zouden bespreken. Er was onvoldoende tijd in
deze vergadering om op een aantal punten in detail te gaan.
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3. Advies peterschap voor kleine pleinen, plantsoenen en
bloembakken
In Bierbeek en Zulte bestaat dit al vanaf 2014. Men heeft zich geïnspireerd op deze en andere
gemeenten om een reglement op te stellen. Dit reglement werd op voorhand verdeeld aan de
leden van de milieuraad. Er zijn geen opmerkingen.
De milieuraad adviseert dit initiatief positief en adviseert ook om geen onkostenvergoeding te
geven want het moet vrijwilligerswerk blijven.
De gemeente zal wel zorgen voor plantgoed en voor een verzekering.

4. Varia
Bos gekapt aan Damlaan: waarom wordt dat op dit ogenblik uitgevoerd en is alles in
orde?
De gemeente was op de hoogte dat een hakhout vergunning gevraagd werd. Er was
overeengekomen dat dit in verschillende fasen zou gebeuren maar door omstandigheden werd
dit maar in 1 enkele fase uitgevoerd waardoor er nu een heel groot perceel gehakt werd.
Het is wenselijk om in de toekomst een betere communicatie te voeren: vb via “Den Beiaard.”
Er is wel een briefje in de bus gepost van de onmiddellijke omwoners. De brief is wel duidelijk
en goed opgesteld.
De aanvraag is in orde en het is bovendien de bedoeling om een mooier en gezond bos te
behouden. Waardevolle bomen blijven staan. Het gaat vooral om het verwijderen van
populieren.
Het bos blijft dus natuurgebied.
Toelating van kleine brommers klasse B en fietsen klasse B in Candriesstraat (berg –
humelgem) en Sterkstraat?
Het probleem is dat klasse B tweewielers daar nu kunnen beboet worden want dit type
tweewielers is daar niet toegelaten. Anderzijds zijn er ook wandelaars op deze wegen en is het
misschien niet wenselijk dat klasse B tweewielers aan 45 km/u daar voorbij rijden. Het is echter
goed dat dit besproken wordt in de milieuraad want deze problematiek zal nog toenemen in de
toekomst.

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 4 mei 2017 om 20u in de Corren.
Einde vergadering : 23h05
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