18-4-2005 Persbericht:
VLAAMSE GEMEENTEN in NOOD na WIJZIGING SPREIDINGSPLAN
De wijzigingen aan het spreidingsplan van de Zaventemse luchthaven maken van de
Vlaamse gemeenten ten zuiden van de luchthaven een rampgebied.
De nieuwe regelingen voorzien immers om elke zaterdagnamiddag vanaf 14u tot 23u op
te stijgen via baan 20, op amper 250m hoogte boven de dorpskernen van Sterrebeek en het
verder gelegen Tervuren.
Bovenop de reeds bestaande ondemocratische concentratie van ALLE dagvluchten op
zondag tussen 6u en 17u boven dezelfde gemeenten, maken de nieuwe procedures deze
zone ten zuiden van de luchthaven tot een onbewoonbaar gebied tijdens het week-end.
De getroffen gebieden hadden vóór het spreidingsplan in het week-end alleen uitzonderlijk
dagvluchten.
Met de nieuwe regeling wordt dit van zaterdagmiddag tot zondagavond. ALLE week-ends.
Is dit nog een spreidingsplan?
Na het arrest waarbij landingen op baan 02 (via de Woluwes, Wezembeek-Oppem en
Kraainem) slechts bij uitzondering nog werden toegelaten, meende minister Landuyt
wellicht dat door de zaak om te draaien dezelfde inwoners konden gestoord worden door
opstijgingen via baan 20.
Doordat vertrekken via baan 20 echter meestal afstevenen op de baken van Huldenberg
worden nu hoofdzakelijk de Vlaamse gemeenten Sterrebeek, Tervuren, Huldenberg en
omliggende gemeenten geteisterd.
De dorspkernen ten zuiden van baan 20 werden door het spreidingsplan reeds zwaar belast
onder opstijgende vliegtuigen op lage hoogte bijna ELKE NACHT en overdag op zondag
voor alle opstijgende vluchten. Om nog niet over de landingen te spreken.
De grens van het toelaatbare was reeds lang overschreden.
Voor de inwoners van Sterrebeek, het verder gelegen Tervuren en de andere omliggende
gemeenten is deze beslissing totaal onaanvaardbaar en zijn nieuwe juridische acties van
omwonenden niet uitgesloten.
Ten noorden van de luchthaven speelt zich eenzelfde doemscenario af over Perk en
Steenokkerzeel maar dan voor de landingen.
De vereniging STERREBEEK 2000 vzw betreurt dat nog maar eens gekozen werd voor een
gemakkelijkheidoplossing door de hinder te verplaatsen van het ene dorp naar het
andere in plaats van het probleem ten gronde aan te pakken door te streven naar een
vermindering van de hinder.
De vereniging klaagt tenslotte het totale gebrek aan overleg aan tussen minister Landuyt
en de betrokken omwonenden en bewonersgroepen. Herhaaldelijke oproepen van de
bewoners blijven onbeantwoord.
Tenslotte roept STERREBEEK 2000 vzw de Vlaamse regering op om de nodige stappen te
ondernemen om deze beslissing teniet te doen.
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