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1. Goedkeuring verslag vergadering van donderdag 5 april 2017
Er werd opgemerkt dat de lijst van actiepunten van het klimaatactieplan, die tijdens vorige
vergadering werd voorgesteld aan de milieuraad, niet exhaustief is en dat deze regelmatig
aangevuld wordt met nieuwe initiatieven.
Enkele opmerkingen en correcties ivm deze lijst:







Budget van 30000EURO is het werkingsbudget van de milieudienst.
Er werd meer dan 500000EURO vrijgemaakt voor de verschillende
investeringsdossiers. (zowel de dossiers die bezig zijn als de toekomstige zaken)
De gemeente heeft “verschillende” ESCO studies laten doen.
Blizzard (spellingsfout)
Op 23 mei om 19u zal de weide voor sterrekinderen officiëel geopend worden
Betreffende het bijenhotel op de bloemenweide naast het kerkhof: de imkervereniging
moet het nog voorleggen aan het bestuur.

Opmerkingen op de variapunten:



Punt over het kappen van het bos: het is bosgebied (ipv natuurgebied)
Toelating van kleine brommers klasse B en “elektrische” fietsen klasse B in
Candriesstraat (Berg – Humelgem) en Sterkstraat? (toevoeging van het woord
“elektrische”)

2. Klimaatactieplan
Er werd gevraagd tijdens de vergadering of we de doelstellingen van het klimaatactieplan
kunnen halen. Het is echter moeilijk meetbaar. Naar aanleiding van deze vraag was er een
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discussie over het effect van de verschillende acties en de rol van de gemeente in het
verminderen van de CO2 uitstoot.
Groepsaankoop Energieke Daken in het kader van het klimaatactieplan:
De gemeente heeft een initiatief genomen , in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant
en 3W+, om een samenaankoop te organiseren voor zonnepanelen en dakisolatie. Tijdens de
vergadering werden er documenten uitgedeeld met meer info.
Dezelfde info vindt u op www.groepsaankopenvlaamsbrabant.be
Infoavond donderdag 1 juni 2017 om 20u in de Corren
Er werd opgemerkt dat de actielijst van de gemeente best zou aangevuld worden met de
initiatieven van partikulieren en verenigingen. Vb KWB + Natuurpunt + Femma + Broederlijk
delen hebben een filmavond georganiseerd over klimaat.
Als de gemeente bouwt wordt er systematisch gezorgd voor BEN normen.
Opruimactie in Steenokkerzeel. Er is veel opgeruimd maar de participatie van de burger is
niet heel groot. Tijdens de vergadering werd er gezegd dat dit initiatief goed is maar dat we
meer naar preventie moeten werken. Vb. op de markt van Steenokkerzeel ligt er telkens veel
afval dat op maandag opgeruimd wordt. Op de markt komt veel volk samen en daar kunnen
heel wat mensen (die afval achterlaten) gesensibiliseerd worden. Waarom niet de
markkramers verbieden om te vertrekken als hun terrein niet zuiver is? Zo zullen zij
meehelpen om het probleem op te lossen. (vb door vuilbakjes te plaatsen) Het kost geld aan de
gemeente (en dus aan alle burgers) om vuil op te ruimen dat de een deel van de bevolking (van
binnen en buiten Steenokkerzeel) daar achterlaat.

3. Varia
Vraag rond mobiliteit driehoek De Prooststraat, Sterckstraat, Damlaan
Ten gevolge de nieuwbouw van de drie woningen in de De Prooststraat worden de
voertuigen in dit stukje straat (kruispunt Damlaan tot kruispunt Sterckstraat) links en rechts
geparkeerd zodat de doorgang van de voertuigen naar en uit Steenokkerzeel moeilijker
wordt en eveneens vanuit het centrum een moeilijk zicht geeft naar de aankomende
voertuigen die uit de Damlaan komen. Zou het niet aangeraden zijn om dit stukje straat een
eenrichtingsverkeer (richting centrum) op te leggen en de uit het centrum komende
voertuigen rechts via het stukje Sterckstraat naar de Damlaan terug naar de De Prooststraat
te laten rijden? Voordeel geen risico's ongevallen, veiliger verkeer voor de kinderen die van
en naar de scholen rijden...
Antwoord:
De gemeente zal een mobiliteitsplatform oprichten waar de inwoners de problemen kunnen
melden en de gemeente zal ook een vergadering organiseren in Steenokkerzeel zoals in
Melsbroek.

4. 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 1 juni 2017 om 20u in de Corren.
Einde vergadering : 21h50
http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel
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