26 november 2004 PERSTEKST
Donderdagavond heeft in Steenokkerzeel een debat plaatsgevonden over het thema
“Leven en werken rond de luchthaven”. De massale opkomst voor dit publiek debat
maakte nogmaals pijnlijk duidelijk dat de gemoederen bij de 300.000 getroffen
omwonenden van de luchthaven hoog oplaaien.
De 8 bewonersgroepen eisen dan ook gehoord te worden vooraleer de nieuwe
milieuvergunning voor Biac definitief wordt. Daarom sturen ze vandaag een Open
Brief aan de betrokken Ministers Peeters en Landuyt, om te komen tot een dialoog
waardoor de totstandkoming van de milieuvergunning van Biac het resultaat is van
overleg tussen àlle betrokken partijen.
De bewonersgroepen hebben hun voorstellen en eisen met betrekking tot de
milieuvergunning reeds verzonden aan de beide Ministers. Deze voorstellen kaderen
in een lange-termijnvisie met betrekking tot de herdefiniëring van de luchthaven van
Zaventem waarbij de afschaffing van het spreidingsplan en de afbouw van de
nachtvluchten wordt geëist teneinde de uitbouw van Zaventem als
passagierluchthaven te stimuleren.
--------------------In bijlage vindt u de Open Brief die vandaag tevens verstuurd werd naar beide
Ministers Peeters en Landuyt. Daarnaast vindt u tevens de eisen die de 8
bewonersgroepen in de milieuvergunning opgenomen willen zien.
De 8 bewonersgroepen rond de luchthaven zijn:
- Awaccs – Wezembeek-Oppem
- Brussel-Air Libre
- Decibel 25L – Kortenberg
- UBCNA-BUTV
- Sterrebeek 2000
- Wake – UP – KRAAINEM
- Wakker Tervuren
- Zone-S – Steenokkerzeel

Steenokkerzeel, 26 november 2004.

Open brief aan: Premier G. Verhofstadt
Minister-President Y. Leterme
Minister R. Landuyt
Minister K. Peeters
Geachte Premier,
Geachte Minister-President,
Geachte Minister,
Ondertekenende 8 bewonersgroepen doen hierbij een ultieme oproep tot dialoog met u
betreffende het spreidingsplan, de milieuvergunning van BIAC, alsook de mogelijke
koppeling van beide dossiers. Graag verwijzen wij hier tevens naar onze brief van 22
november 2004 inzake de milieuvergunning van BIAC.
Bovenstaande dossiers hebben een directe impact op de levenskwaliteit van de meer dan
300.000 omwonenden rond de luchthaven van Zaventem die wij vertegenwoordigen.
Het lijkt ons dan ook evident dat u rekening houdt met de stem van de bewoners die zeer
direct bij deze problematiek betrokken zijn, temeer daar uit recente metingen blijkt dat
het huidige spreidingsplan de spreiding van de geluidshinder volledig uit balans brengt.
Aangezien wij verontrust zijn door signalen die wijzen op een nakende beslissing omtrent
bovenstaande dossiers, vragen wij u bij hoogdringendheid om een onderhoud met een
delegatie van onze vertegenwoordigers zodat u een beslissing kan nemen die rekening
houdt met alle relevante factoren.
Hopend op een positief antwoord, groeten wij u met de meeste hoogachting,

De 8 bewonersgroepen:
AWACSS vzw (Wezembeek-Oppem)
BRUXELLES AIR LIBRE BRUSSEL vzw
BUTV-UBCNA vzw
DECIBEL 25L (Kortenberg)
STERREBEEK 2000 vzw
WAKE UP KRAAINEM
WAKKER TERVUREN
ZONE-S (Steenokkerzeel)
Contacten via:
Luc Caluwaerts (info@sterrebeek2000.be)
Karel Vanderheyden (info@zone-s.be)

