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1.Goedkeuring verslag vergadering van donderdag 3 oktober 2019
Het verslag wordt goedgekeurd met enkele aanpassingen, o.a. de aanwezigheidslijst.

2.Duurzaamheid
De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: dit gaat over 17 doelstellingen maar de
milieuraad concentreert zich vooral op natuur, duurzaamheid, milieu, mobiliteit,…
Enkele andere doelstellingen zoals eerlijk werk, economische groei, geen honger zijn
minder van toepassing op de milieuraad.
Anderzijds is duurzaamheid het geheel van de impacten. Alles is met elkaar
verbonden.
België en Vlaanderen zit niet op schema op gebied van klimaat.
De lokale besturen hebben hefbomen in handen om klimaatverandering aan te
pakken.
Bijna alle gemeenten zeggen dat we minder CO2 willen uitstoten, effecten van
klimaatverandering te milderen, iedereen erbij betrekken, zelf het goede voorbeeld
geven.
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Een lid vraagt wat met de houkachels in onze gemeente. Zij zijn ook bronnen van
uitstoot van CO2 en fijn stof. Zo zou de uitstoot van fijn stof van 2 uren branden van
een open haard en 4 uren branden van een houtkachel vergelijkbaar zijn met de
uitstoot van een voertuig dat 1200 km gereden heeft. In de discussie over de uitstoot
van CO2 en fijn stof in het algemeen moet deze vaststelling mee opgenomen worden.
Anderzijds zijn er wel goede en slechte houtkachels en moeten we opletten met
handhaving en privacy.
De taak van de gemeente is sensibiliseren en bewustmaken, zonder te culpabiliseren.

Het klimaat engagement dat Vlaams-Brabant voorgesteld heeft, werd ondertekend
door de meeste gemeenten op 18/10: er wordt ingezet op onder andere volgende
thema’s:
– ruimtelijke ordening
– gebouwen
– mobiliteit
– klimaatadaptatie
– hernieuwbare energieprojecten
De gemeente Steenokkerzeel is, samen met enkele andere gemeenten, geselecteerd
door de provincie om ondersteund te worden voor het realiseren van delen van het
plan.
De gemeente zal een klimaat- en duurzaamheidsdeskundige aanwerven.
Het bestuur heeft de wil om er iets concreet aan te doen.
In volgende vergadering wordt er meer informatie gegeven door de
duurzaamheidsambtenaar.

3.Mobiliteit
Eind november, begin december, zal er beslist worden wie de ondersteuning zal
bieden aan de gemeente voor het mobiliteitsplan Steenokkerzeel.
Autodeelplan van de gemeente:
14 november is er een startvergadering over autodelen. Het is een vergadering met
de provincie, autodelen.net en onze gemeente die geselecteerd is.
Er werd afgesproken dit op een volgende milieuadviesraad verder op te volgen.
Een lid vroeg of er een dienst “mobiliteit” is in de gemeente.
Er is een schepen van Mobiliteit en er is (beperkt) personeel die mobiliteit tot taak
heeft. Maar men werkt op dit ogenblik in werkgroepen met inbreng van verschillende
gemeentediensten.
Enquête van beweging.net: om vervoer ter kennis te brengen.
Link : https://www.beweging.net/brussel-halle-vilvoorde/nieuws/40nieuwsberichten/3442-enquete-uw-vervoer-een-hele-toer
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De link is ook te vinden op de website van de gemeente. De gemeente zal ook het
resultaat van deze enquête krijgen.
Deze enquête werkt niet met een representatieve deelgroep van de bevolking maar de
resultaten van de enquête zullen wel nuttige informatie opleveren.

4.Luchthaven:
Van 13 juli tot 23 augustus: werken aan de 25R. Baan gesloten.
De gemeente heeft de vraag gesteld om in die periode een gericht meetinitiatief uit

te voeren: meer robuustere gegevens in te winnen over de impact van het
luchtverkeer in onze gemeente.
Echter de gemeente heeft nog geen antwoord ontvangen.
De voorzitter heeft zich ook geïnformeerd bij VMM en VITO en kabinet van de
minister hoe dat kan opgestart worden.
Eind november is er luchthaven overleg waar dit ook kan aangekaart worden.
Op 6/11/2019 was er in het Vlaams parlement een vergadering over de luchthaven.
Presentaties:
– BAC gaf een presentatie van de inspanningen die de luchthaven doet op gebied
van milieu.
– de reacties van de aanwezigen waren verdeeld: pro en tegen: zowel scherp voor
BAC als pro luchthaven.
Link met alle teksten: http://www.toekomstforum.be/uitdaging-luchthaven

5.Militaire luchthaven
De gemeente heeft aangedrongen bij de militairen om een infoavond te organiseren
ivm het bouwen van de nieuwe onderhoudsloods.
Deze info is ook via de digitale nieuwsbrief gekomen en op Steenokkerzeel
Steengoed. De avond gaat door op woensdag 13 november 2019. Doorlopend van
17u tot 20u. Ingang poort 3 van Brumil.
Inschrijven kan via de website van de gemeente: (ten laatste op 8/11)
Hoe inschrijven op de digitale nieuwsbrief: vult “nieuwsbrief” in in de zoekfunctie: dan
kom je op volgende link: https://www.steenokkerzeel.be/nieuwsbrieven/inschrijven

6.Natuur
Erkenning natuurreservaat Hellebos-Rotbos
Er werd uitgelegd aan de leden waar deze bossen zich precies bevinden, aan de hand
van een kaart.
Project huiszwaluwen
Doel is nieuwe locaties te vinden voor de huiszwaluwen.
Er zijn al 11 nesten geplaatst in Lt. Philippartstraat en onmiddellijke omgeving.
Er zijn nog locaties die de gemeente onderzoekt.
Vraag van de milieuraad:
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De Van Asschestraat is blijkbaar belangrijke locatie. Kan de gemeente een 40tal
bijkomende flyers maken?
Bomencharter ondertekend door de gemeente (okt 2019)
Doel is meer dan 75000 bijkomende bomen te planten in Vlaams-Brabant
Ondertekend door 19 gemeenten
Steenokkerzeel zal aan 1500 bomen komen.

7.Varia
Diervriendelijke gemeente
Steenokkerzeel zal het charter niet ondertekenen op dit ogenblik. Maar men neemt
wel acties om de gemeente zo diervriendelijk mogelijk te maken.
Intergemeentelijke erfgoeddienst (IOED)
Regionaal landschap Brabantse Kouters. Erfgoed gaat over gebouwen en ook over
archeologie (wat onder de gebouwen zit) en ook landschappen.
Om de bossen droog te houden werden er destijds rabatten (ontstaan in de 18e eeuw)
aangelegd.
De rabatten zouden ook moeten opgenomen worden in het Erfgoed.
De gemeente zal zoeken naar iemand om het Erfgoed administratief in orde te
houden.
Met 6 gemeenten zal men samenwerken: zo zal men beschikken over een o.a. een
archeoloog, een landschapsdeskundige en een architect.
Kunnen we iets doen aan de versnippering ?
De reeën, vossen worden weggejaagd omdat sommige buurtwegen, die gesloten zijn,
terug open gemaakt worden. Een lid vond dat we niet alle buurtwegen terug open
moeten maken want dat heeft negatieve effecten voor de dieren.
We zouden het bos moeten beschermen zodat de dieren blijven.
Er zijn boswegen die slecht begaanbaar zijn. Maar het moeten boswegen blijven.
Deze mogen absoluut niet verhard worden.
Paradise City gaat volgend jaar door 26-28 juni 2020
Een lid vraagt of er geen advies over gegeven moet worden.
De organisator heeft wel milieuvoorschriften ontvangen.
Er is wel een impact voor het milieu (geluid, schoontijd (april-juni)) anderzijds zijn er
ook positieve effecten:
– Boomgaard zal hersteld kunnen worden.
– Financiële tegemoetkoming om Kasteel te onderhouden.
De organisatie doet veel moeite om het milieu maximaal te respecteren.
Duistbos:
Een lid vraagt politiecontroles om de snelheidslimiet van 50km/u terug te laten
respecteren: vooral in de Cornellekensstraat en in de Vliegenierslaan. De gemeente
zal dit bekijken.
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Er werd ook opgemerkt dat op het spitsuur rond 8u de Cornellekensstraat soms
volledig verzadigd is door file. Ook in de Lesagestraat is er file. Het is dan vrij lang
aanschuiven om op de Haachtsesteenweg te geraken.
De schepen van leefmilieu laat weten dat het probleem van het sluikverkeer in de
Lesagestraat op termijn zal opgelost zijn door het in gebruik nemen van de ANPRcamera’s.
Volgende vergadering
Donderdag 5 december in De Corren.
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