Persbericht vanwege de afdelingen Zaventem en Kortenberg van
Natuurpunt vzw en STERREBEEK 2000 vzw
De afdelingen Zaventem en Kortenberg van Natuurpunt vzw en STERREBEEK 2000 vzw
betreuren dat de provincie Vlaams-Brabant de conclusies van het studiebureau 02 ten behoeve
van de Vlaamse Regering in verband met de afbakening van het Vlaams stedelijk gebied rond
Brussel in twijfel trekt. Met name verzet de provincie zich tegen het feit dat er te weinig
industrieterreinen zouden zijn weerhouden. Zo eist de provincie dat de zone Nossegemdelle
Noord zou gereconverteerd worden naar industrieterrein.
Als natuurverenigingen begrijpen we niet hoe de provincie het aandurft om onze sterk
geïndustrialiseerde streek nog verder te belasten met nieuwe industrieterreinen. De
leefbaarheid van onze gemeenten komt nu al sterk in het gedrang en onze wegen zitten nu al
overvol. De overblijvende open ruimte in onze streek dient gevrijwaard te worden, en dit
kwam ook duidelijk naar voren in het voorontwerp van afbakening, waartegen de provincie
zich nu verzet. Zelfs BAC was niet gewonnen voor een industrieterrein op NossegemdelleNoord vermits hierdoor de radars van de luchthaven zouden verstoord worden.
Ook blijft de provincie bij haar eis van een zuidelijke ontsluiting van de luchthaven, ook nu er
plannen zijn om de Brusselse ring te ontdubbelen en dit in se neerkomt op betere
bereikbaarheid van de luchthaven vanaf de E40.
Ook de gemeente Zaventem verzette zich reeds tegen deze ontsluitingsweg.
Wij vrezen dat het standpunt van de provincie mee ingegeven is door het feit dat de vroegere
breekwerf van Nossegem, eigendom van de provincie, gelegen is het gebied Nossegemdelle.
Volgens het gewestplan heeft dit gebied als nabestemming parkgebied, een bestemming die
ook het studiebureau aan het hele gebied Nossegemdelle wil geven.
De Natuurpuntafdelingen en STERREBEEK 2000 vzw vinden dat de provincie, door haar
stellingname, het draagvlak van het voorontwerp volledig ondermijnt. Via verschillende
inspraakrondes, waarbij ook de provincie en belangengroepen zoals VOKA ook hun bijdrage
konden leveren, en overleg met gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening en
milieuadviesraden, kwam immers een evenwichtig voorontwerp tot stand, waarbij plaats is
voor behoud van open ruimte en natuur, woongelegenheid en ruimte voor bedrijven.
Door haar standpunt zet de provincie dit alles op de helling.
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