Beste leden en sympathisanten van STERREBEEK 2000,
Als voorzitter mag ik u allen, namens een blij bestuur, hartelijk welkom heten op deze viering
van het 35-jarig bestaan van STERREBEEK 2000.
Laat mij toe om bij deze viering even stil te staan bij de werking van onze vereniging.
35 jaar geleden namen enkele Sterrebekenaren het initiatief om, zoals men het toen serieus
formuleerde, een toekomstgerichte en volksverbonden vereniging op te richten, pluralistisch
en a-politiek, die zou ijveren voor het behoud van de Vlaamse identiteit, voor een milieu- en
mensvriendelijk beleid en voor bewustmaking en medezeggenschap van de bevolking.
35 jaar geleden vertaalde de vorig jaar overleden medestichter prof. Guido Fauconnier in
één van de eerste nummers van ons ledenblad deze doelstellingen in de 5 geboden van de
leden.
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Sterrebeek echt in het hart dragen
zich mede inzetten opdat Sterrebeek in het jaar 2000 en veel later nog steeds een
gezond en groen leefmilieu zou bieden
meewerken opdat Sterrebeek in het jaar 2000 nog steeds zichzelf zou zijn, zijn eigen
Vlaamse cultuur zou behouden zonder daarom minder gastvrij te zijn tegenover
nieuwe inwoners, die onze cultuur en taal willen eerbiedigen.
er mede over waken dat aan de Sterrebeekse gemeenschap geen beslissingen
worden opgelegd zonder dat de inwoners worden geraadpleegd.
meeijveren opdat zoveel mogelijk inwoners van onze gemeente zich voor deze
doeleinden zouden inzetten.

Gedurende 35 jaar heeft onze vereniging met verschillende generaties bestuursleden hard
gewerkt om dit waar te maken dankzij de juiste acties op het juiste moment.
Zonder pretentieus te willen klinken heeft Sterrebeek 2000 er onder andere mee voor
gezorgd
dat Sterrebeek een ééntalig Vlaams dorp bleef zonder faciliteiten in de periode van
het Egmontpakt.
De verkaveling van groene en open ruimte bleef beperkt oa. door een halt op te
roepen tegen de verkaveling van het Derscheidpark, actie te voeren tegen een
chemische installatie in het parkgebied van de Bosdelle en tegen een groot
industrieterrein ten zuiden van de E40
Er kwam geen mega complex op de hippodroom met bioscoopzalen en een skipiste
nadat we met de omwonenden het nodige weerwerk gaven.
Sterrebeek wordt, ondanks de week-endhinder niet onbegrensd overspoeld door een
ondraaglijke hoeveelheid vliegtuiglawaai omdat we samen met andere verenigingen
actie voerden en zonodig naar de rechter stapten om strengere normen te eisen en
de luidruchtigste vliegtuigen te verbieden.
de geluidshinder van de E40 werd verminderd omdat we bleven aandringen op
fluisterasfalt.
er kwam een containerpark nadat we er jaren de noodzaak van predikten.
en zo kan ik verder doorgaan met verschillende van onze realisaties
Dit alles uit bezorgdheid opdat Sterrebeek geen dorp zou worden waar de inwoners
moegetergd het dorp ontvluchten, maar een dorp met een dorpsgeest, waar mensen wonen,
werken en willen samen leven en beleven.
Vandaag zijn onze doelstellingen nog steeds actueel en is het werk lang niet af.
We zijn echter realistisch genoeg om te beseffen dat niet alles kon verwezenlijkt worden.

Elke dag opnieuw moeten we ook vaststellen dat men steeds blijft knabbelen aan de
leefbaarheid in onze gemeente. Er zijn nog voldoende dossiers en themas die ook nu in
2006 onze aandacht vragen.
Ook vandaag ijvert onze vereniging nog steeds voor een Vlaams, Groen en Mooi Sterrebeek
Vlaams omdat Sterrebeek in het Vlaams gewest ligt.
Vlaams omdat we fier zijn om Vlaming te zijn en het maar normaal vinden om respect te
vragen voor onze taal en cultuur.
Daarom ook zijn we niet verlegen te ijveren voor de splitsing van het kiesarrondissement
Brussel-Halle-Vilvoorde en een duidelijker Vlaamse profilering en uitstraling van onze
gemeente.
Daarom zijn we ook niet bang elkeen te verwelkomen die het Vlaams karakter van onze
gemeente respecteert en zich inspant om zich naar best vermogen in te burgeren.
Onder onze leden tellen we overigens verschillende buitenlanders en anderstaligen.
Groen: omdat Sterrebeek in de Groene Rand rond Brussel ligt en
het behoud van de resterende open ruimte en het landelijk karakter van Sterrebeek onze
bijzondere aandacht verdienen.
Daarom wil ST2000 blijven ijveren voor de bescherming van traditionele landschappen,
monumenten, veldwegen, en parken.
En ook hier is er werk aan de winkel.
Zo willen we een publieke toekomst voor het park en het kasteel Ter Meeren: de
verloedering en de plundering ervan zijn een schande voor een gemeente die zich de
grootste economische groeipool van Vlaanderen noemt. Morgen overhandigen we aan de
burgemeester de petitie die vele inwoners op de Parkfeesten en de avondmarkt
ondertekenden en waarin we een duidelijk initiatief van de gemeente vragen.
De dreiging van een verdere verstedelijking van onze gemeente door opname in het VlaamsStedelijk gebied rond Brussel en de toekomst van de hippodroomsite als golfterrein, waar
nog geen steeds vergunningen werden aangevraagd, zijn andere belangrijke
aandachtspunten.
Als wit konijn zijn er nu ook weer plannen om een kleiwinning te starten op de velden aan de
Waalsestraat. De jarenlange hinder die dat voor het dorp zal teweegbrengen, en de
permanente schade aan het landschap zijn voor ons onaanvaardbaar. Het openbaar
onderzoek is volop aan de gang.
Sterrebeek 2000 wil dat Sterrebeek een mooie gemeente blijft omdat elke inwoner
recht heeft op een leefbare en aangename gemeente
Zo pleiten voor een degelijk openbaar vervoer naar Zaventem en een uitgebreid en veilig
fietsroutenetwerk.
Ook willen we verder actie voeren tegen de geluidshinder van de luchthaven, oa. tegen de
onaanvaardbare concentratie van vluchten tijdens het week-end.
De nieuwe plannen van de Vlaamse regering voorspellen een verdubbeling van het aantal
vluchten overdag. Opnieuw komt ook de ontsluiting van de luchthaven naar de E40 ter
sprake. U ziet het. STERREBEEK 2000 wil samen met u en vooral voor u waakzaam blijven
en liefst niet wakker blijven rond het luchthavendossier.

Onze vereniging besteedt zeer veel aandacht aan informatie aan de inwoners.
Zelf informeren we de bevolking, oa door pamfletten, het ledenblad, een up-to-date website
en de jaarlijkse info- en debatavonden die georganiseerd worden.
Maar ook vragen we aan de gemeentelijke overheid dat zij de inspraak en
informatiedoorstroming beter zou organiseren, niet alleen met de adviesraden maar ook in
de wijken.
Wij beseffen dat niet alle thema's, waarrond we actie voeren, even aantrekkelijk zijn voor alle
leden.
Vlaamse thema's zijn nu eenmaal anders dan thema's rond het leefmilieu.
Maar dit maakt de uitdaging des te groter en de wisselwerking van ideeen des te boeiender.
Het zorgt ervoor dat we niet in extremen vervallen en met een breed pallet van activiteiten
met een zo breed mogelijk publiek willen rekening houden.
Sterrebeek 2000 wil immers geen vereniging zijn van verzuurde mensen. Onze vereniging
wil een spreekbuis zijn van mensen met ideeen om positief wijzigingen aan te brengen aan
onze leefomgeving en aan het beleid.
Een vereniging van mensen die vinden dat er wat ten goede kan veranderen en dit samen
willen realiseren.
En daarom schuwen we niet om af en toe rechtuit ons gedacht te zeggen, per brief, email, in
persberichten of in de media.
Dit is nu eenmaal de taak van een drukkingsgroep.
Onze vereniging heeft dit 35 jaar lang gedaan en aldus een stevige reputatie opgebouwd in
talrijke dossiers omdat ze steeds zo objectief mogelijk de feiten op een rijtje heeft gezet
vooraleer een mening naar buiten te brengen.
Wij mogen hier terecht fier op zijn. En ik dank hiervoor oprecht het huidige bestuur maar ook
de vorige besturen.
De waardering die we krijgen van andere groeperingen waarmee we samenwerken en in de
verschillende raden waarin onze bestuursleden zetelen, bevestigen dit.
Zo werd onze vereniging intussen door de Vlaamse Gemeenschap ook erkend als
streekgebonden vereniging.
Ik wens hierbij ook het gemeentebestuur te danken voor de toekenning van een speciale
subsidie voor deze viering.
Maar genoeg over onze doelstellingen, verwezenlijkingen en wat we nog allemaal willen
doen.
Vandaag is het feest.
Dit keer hebben we bewust geen bekende spreker uitgenodigd.
We kozen ervoor om er een leuk en speels familiefeest van te maken, met kinderen van
leden en sympathisanten op een losse, ongedwongen manier.
Wel rond een thema dat die kinderen in de toekomst meer dan ooit zal bezighouden:
WATER.
En dit met liedjes en gedichten uit ons veelzijdig nederlandstalig repertorium.
Ik heb me laten vertellen dat we op het einde allen moeten meezingen met het liedje
waarvan u de tekst op uw programma terugvindt.
Onze secretaresse, doet-al en regieverantwoordelijke Magda Rock heeft weer hemel en
aarde verzet om u een gezellige namiddag te bezorgen en dit samen met kinderen en
vrijwilligers waarvan u de namen terugvindt op het programma.
Ik wens u nog veel kijkgenot.
Luc Caluwaerts

