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1. Goedkeuring verslag vergadering van donderdag 5 oktober
Project Den Achtergael: precisering na “aspecten van het project te kennen”:
Als de gemeente wenst dat de milieuraad hiervoor input levert dan is het wenselijk dat
de raad weet welk type woningen men zal bouwen. Als men dan toch een heel nieuwe
wijk bouwt dan vraagt de milieuraad dat er de nodige aandacht besteed wordt aan zaken
zoals gemeenschappelijk warmtenet, klimaatzuinige woningen.
Vanaf nu is het belangrijk dat we in de toekomst tijdig op de hoogte gebracht worden
van dergelijke projecten. Voor behoud van open ruimte moet de gemeente aanvraag
indienen bij de bestendige deputatie.
Correctie van punt 4: Woningen of appartementen voor koppel senioren
Men moet ook denken aan de senioren van Steenokkerzeel die nood hebben aan een
kleinere woning en die niet beantwoorden aan de voorwaarde voor sociale woning noch
aan de voorwaarde voor assistentiewoning.
Er zijn verder geen opmerkingen op het verslag.

2. Tijdig de milieuraad op de hoogte stellen van alle projecten met
impact op leefmilieu, mobiliteit en leefbaarheid
De belangrijkste opmerking over het project Achtergael was het besluit:
De milieuraad moet sneller op de hoogte gebracht worden van dergelijke dossiers.
Bij voorbeeld werd het probleem “MS-kliniek” tot nu toe niet voorgelegd aan de milieuraad.
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Blijkbaar werd de GECORO ook niet geïnformeerd. Er zijn wel vergaderingen geweest voor
omwonenden.
Er is een probleem van mobiliteit, probleem van ondergrondse garages en bijgevolg
bronbemaling nabij een natuurgebied en een vraag naar klimaatvriendelijke gebouwen. De
milieuraad werd niet geïnformeerd en kan dus ook geen advies geven op dit project met
hoogstwaarschijnlijk een enorme impact op gebied van milieu, mobiliteit en leefbaarheid.

3. Moeten de leden van de milieuraad zich neutraal opstellen of
kunnen de leden als individu bezwaren indienen?
De leden van de milieuraad mogen wel ten persoonlijke titel bezwaren indienen.
Als er persoonlijke belangen zijn in een vergadering dan moet men zich onthouden.

4. Opvolging projecten mbt milieu, leefbaarheid, mobiliteit,
klimaat en natuur in onze gemeente
DHL:
Er zijn bepaalde punten opgelegd aan DHL, vb het voorzien van een geluidsmuur.
Er zijn bezwaren ingediend door de gemeente ivm de installatie van powerunits (APUs en
GPUs) voor vliegtuigen (400Hz) maar de bestendige deputatie heeft de powerunits toch
goedgekeurd. De gemeente heeft bijgevolg bezwaar ingediend bij de Raad van State.
De gemeente vreest namelijk dat vliegtuigen van DHL tot bij het gebouw zouden komen.
De geluidsmuur werd gebouwd om het geluid van de vrachtwagens te beheersen en is niet
geschikt om het geluid van de GPUs te bestrijden.
Vraag betreffende een aanpassing aan de openbare weg vóór DHL:
De versmalling in de weg ter hoogte van de ingang van DHL werd daar geplaatst op vraag van
BAC, en dit dient voor de veiligheid van voetgangers.
Ondertunneling Haachtse Steenweg:
Dit wordt een brug (ipv tunnel) over de Haachtsesteenweg omdat er teveel kabels onder de
Haachtse steenweg liggen.
Gronden in Steenokkerzeel die eigendom zijn van OCMW in Zemst
Het plan is om op één van de 3 gronden een hondenloopweide te realiseren.
De hondenloopweide in Melsbroek is een groot succes. Er is vraag naar een hondenloopweide
in Perk en Steenokkerzeel.
Op de 2e grond zou een bos aangepland worden.
Het zijn 3 landbouwgronden.

5. Kalender 2018
-

De vergaderingen zullen verder op de 1e donderdag van de maand vastgelegd worden.
In het gemeentehuis zal een grote tablet voorzien worden om de digitale dossiers te
raadplegen. Om deze reden zullen we in het gemeentehuis vergaderen vanaf nu.
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6. Varia
-

-

-

Mogelijk onderwerp voor een volgende vergadering: Wat doe ik met mijn diesel die ik
moet vervangen tegen 2020 ivm het verbod om nog in de stad te komen met dit type
wagens. Voorstelling van de verschillende mogelijkheden.
Initiatief van de gemeente over renoveren in de Corren op 21-4-2018, met
informatiesessies en standen. De gemeente krijgt steun van Ecolife. De gemeente vraagt
vrijwilligers om te helpen bij verschillende activiteiten (vb bar, vestiaire,…)
Probleem van sluikverkeer in weg van Hof ten As naar Vogelzang. Suggestie:
tractorslot aanbrengen.
Mededeling aanpassing zone 30: Centrum van Melsbroek is sinds 1 december zone 30.

7. Volgende vergaderingen
Volgende vergadering gaat door op donderdag 4 januari 2017 om 20u in
het gemeentehuis (wordt nog bevestigd).
Einde vergadering : 22h00
http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel
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