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Bond Beter Leefmilieu en bewonerscomités (*) vragen minister
Crevits niet toe te geven aan de druk van de luchthavenlobby
Brussel, 29 oktober 2008 - Bond Beter Leefmilieu en de bewonerscomités rond de
luchthaven van Zaventem hebben een gezamenlijke brief gericht aan Vlaams
minister van leefmilieu Hilde Crevits. Daarin vragen ze de minister niet toe te geven
aan de druk van BAC om de beslissing van de provincie Vlaams Brabant, die een
beperking op het aantal nachtvluchten heeft ingesteld, te vernietigen.
De boodschap van milieu- en bewonersverenigingen luidt als volgt:
“De luchthaven is gelegen in een dichtbebouwde en verstedelijkte omgeving en moet daar
rekening mee houden. Uit tal van onderzoeken blijkt overduidelijk dat nachtvluchten zorgen
voor slaapstoornissen, verhoogde bloeddruk, hartproblemen, depressies en vroegtijdige
overlijdens. Nachtvluchten zijn enorm belastend voor de gezondheid, wij pleiten dan ook voor
een verdere afbouw ervan met de bedoeling te komen tot een volledig nachtvluchtvrije
luchthaven en dit binnen een nacht volgens de Europese definitie, dus van elf uur ’s avonds tot
zeven uur ’s morgens (in plaats van tot
zes uur).
Daarom vragen Bond Beter Leefmilieu en de bewonerscomités minimaal dat de beperking tot
16.000 nachtvluchten in de milieuvergunning behouden blijft, zoals ook binnen de Vlaamse
regering werd afgesproken. Zoals u recent in het parlement stelde, is er binnen de Vlaamse
regering een politiek akkoord over 16.000 nachtvluchten per jaar. Daarbij vragen we ook dat
een maximum van 5000 opstijgende en 11000 landende vliegtuigen wordt vastgelegd in de
vergunning, zoals de provincie besliste.
Ook in dit geval blijft de hinder en de gezondheidsimpact voor omwonenden nog zeer groot.
Daarom vragen we dat aanvullend en op korte termijn de Quota Counts (QC’s) systematisch en
toekomstgericht verlaagd worden. Er moeten plafonds komen op de totale QC en op de QC per
vliegtuig.”
(*) Ondertekenende bewonerscomités: Actie Noordrand, AWACSS Wezembeek-Oppem, Boreas,
Bruxelles Air Libre Brussel, Daedalus, Decibel 25L, Leefbaar Diegem, Hart voor Huldenberg,
Sterrebeek 2000, Wake Up Kraainem, Wakker Tervuren, Zone-S Steenokkerzeel

Voor meer informatie: Jan Turf, 0478809809, Beleidscoördinator Bond Beter
Leefmilieu
Alles over het dossier 'Nachtvluchten'
http://www.bondbeterleefmilieu.be/zoek/index.php?q=nachtvluchten

