Sterrebeek, 1 februari 2005

Secretariaat:
p/a Felix Timmermanslaan 24
1933 Sterrebeek
Aan <naam EP-lid>
Europees Parlement
Wiertzstraat 60
1047 Brussel

Betreft: schriftelijke verklaring P6_DCL(2004)0048 over geluidsoverlast door nachtvluchten

Geacht < naam Europees Parlementslid >,

Sterrebeek 2000 vzw is een vereniging die sinds ruim 30 jaar de bescherming van het leefmilieu in
brede zin tot doel heeft.
Onze vereniging is actief in Sterrebeek, deelgemeente van Zaventem, en omgeving.
Meerdere leden van Sterrebeek 2000 vzw ondervinden, sinds de invoering in 1987 van
nachtvluchten boven Sterrebeek, extreme geluidsoverlast door laag overvliegende vliegtuigen via
de route vanaf baan 20 naar het baken van Huldenberg. Deze geluidsoverlast heeft bovendien
vanaf 22 mei 1997 buitensporige en onleefbare proporties aangenomen in Sterrebeek door een
gewijzigde verdeling van de vertrekkende vliegtuigen over de beschikbare banen (+- 50% via baan
25R en +-50% via baan 20).
Het zal u wellicht niet onbekend zijn dat de nu reeds jarenlang aanhoudende geluidsoverlast in
Sterrebeek, door deze nachtvluchten en de ermee gepaard gaande slaapverstoring, de inwoners,
waaronder ook zijn leden, heel wat gezondheidsproblemen bezorgt gaande van concentratieverlies
op het werk, oververmoeidheid, lusteloosheid......
Diverse wetenschappelijke onderzoeken (o.a. onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie)
leveren voldoende bewijzen voor de nefaste effecten van geluidsoverlast ‘s nachts op de
gezondheid van de mens zoals daar zijn: slaapverstoring, stress, meer hart- en vaatziekten,
verhoogde bloeddruk, leerachterstand bij kinderen en toegenomen prikkelbaarheid....
In het kader van de bescherming van het leefmilieu en het behoud van de leefbaarheid heeft
Sterrebeek 2000 vzw al heel wat initiatieven genomen ter bestrijding van het lawaai, veroorzaakt
door landende en opstijgende vliegtuigen in de omgeving van de luchthaven en boven de woonzones
van Sterrebeek in het bijzonder bij gebruik van baan 20-02.
Sterrebeek 2000 vzw is evenwel van oordeel dat deze strijd niet enkel op lokaal of nationaal
gestreden moet worden maar bij voorkeur op Europese niveau om een verstoring van de
concurrentiepositie tussen verschillende Europese luchthavens te voorkomen.
Om die reden steunt Sterrebeek 2000 vzw volmondig de schriftelijke verklaring* die op 15
november 2004 ingediend werd door Bart Staes en Pierre Jonckheer in het Europees Parlement.
Hierin wordt aan de Commissie gevraagd om in de loop van 2005 een wetgevingsvoorstel neer te
leggen teneinde de geluidsoverlast van vliegtuiglawaai tussen 23.00 en 07.00 uur tot het
absolute minimum te beperken.

*

(referentie: P6_DCL(2004)0048 over geluidsoverlast door nachtvluchten, ingediend door Bart Staes
en Pierre Jonckheer)

2
Sterrebeek 2000 vzw is ervan overtuigd is dat u begaan bent met de nachtrust van de
omwonenden. Bovendien meent Sterrebeek 2000 vzw dat het ingenomen standpunt in de
schriftelijk verklaring aanvaardbaar en verdedigbaar is. Sterrebeek 2000 vzw zou het dan ook ten
zeerste op prijs stellen dat ook u deze schriftelijke verklaring onderschrijft tegen ten laatste 15
februari 2005.
Met de meeste hoogachting,
Namens Sterrebeek 2000 vzw
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Secretaris

Bijlage: Schriftelijk verklaring met referentie P6_DCL(2004)0048 over geluidsoverlast door
nachtvluchten, ingediend door Bart Staes en Pierre Jonckheer.

