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NIEUWJAARSRECEPTIE

Beste inwoners,
De werken in de Breemstraat en de
Kampenhoutsesteenweg waren lastig:
moeilijke doorgangen, een gesprongen
waterleiding met veel overlast, vuile auto's, modder
in huis, ... Maar nu de werken klaar zijn, horen we
vooral tevreden reacties.
Meer dan een jaar later is de 'rust' weergekeerd. De
fietser én voetganger kan er nu in alle veiligheid
, passeren. Tenminste als alle automobilisten zich
houden aan de snelheidsbeperking en de rustige
buurt willen respecteren. Ook kunnen de fietsers nu
gebruik maken van de fiets-voetpaden in de
Breemstraat en het vrijliggende fietspad op de
Kampenhoutsesteenweg. Het zou zonde zijn van de
investering om deze extra veilige faciliteiten niet te
gebruiken!
Zulke ingrijpende werken zijn nodig om stelselmatig
de infrastructuur in onze gemeente op te waarderen
en tegelijk te voorzien van een gescheiden
afvoerstelsel: regenwater komt rechtstreeks in de
beek terecht en het vuile afvalwater wordt naar de
rioolwaterzuiveringsinstallatie gestuurd. Momenteel
zijn in Boekt gelijkaardige werken gestart. Ook hier
komen frustraties en praktische beslommeringen naar
boven die we proberen tot een minimum te
beperken. Verder zijn er deze legislatuur nog grote én
kleinere wegeniswerken gepland in Steenokkerzeel
en Melsbroek.
Hopelijk kunnen we ook hier op jullie begrip én geduld
rekenen. Van zodra de werken achter de rug zijn,
komen de voordelen naar boven en zal alle geleden
stress en ongenoegen spoedig vergeten zijn!
Tot weldra in het dorp!
Wim Mombaerts
Voorzitter Klaver-NVA
wim.mombaerts@steenokkerzeel.be

Ooit was er een Eddy P. die zong: "Wij zijn goed bezig,
ook al zeggen ze van niet". Ik durf dit lied ook te zingen
met de hele KLAVER-NV A-ploeg. We zijn 4 jaar bezig,
nog 2 te gaan!
Hier en daar horen we eens cowboyverhalen, maar het
meest van al krijgen we schouderklopjes en positieve
berichten. Dat sterkt ons en toont aan dat we moeten
doorgaan op de manier dat we bezig zijn!
En we zullen doorgaan! Daarom houden wij op zondag
29 januari 2017 opnieuw onze nieuwjaarsdrink voor alle
inwoners. Deze keer in feestzaal Teniers te Perk, waar

ook onze toekomst uit de doeken zal gedaan worden.
Kom samen met ons het glas te heffen op het nieuwe
jaar. Bij een hapje en wat gerstenat kunnen we gerust
bijpraten, want dit gebeurt soms te weing.
Tot dan!
Kurt Ryon
Uw burgemeester
kurt.ryon@steenokkerzeel.be

Trage wegen spreken aan! Vellig wandelen doorheen onze dorpen.
Een nazomertje in oktober... Een enthousiaste groep wandelaars/medewerkers: Luc, Wim, Helena en
ikzelf ... Bij de geslaagde voorstelling van ons "trage wegen-actieplan" in april dit jaar, hebben we aan
alle vrijwilligers die het hele traject meegewerkt hebben, getoond waar we aan "onze" trage wegjes
zouden werken. Daarna was het hoog tijd om ook aan de inwoners te laten zien wat die wegjes in onze
gemeente eigenlijk betekenen. We wilden onze vergeten en verborgen pareltjes laten zien en stelden
een wandeling voor aan de hand van oude foto 's en postkaarten (waarvoor dank aan de Heemkring).
Meer dan 130 mensen stonden op de plaats van afspraak. Dàt hadden we dus niet verwacht! Maar,
geen nood: we zijn gewoon op stap gegaan en hebben ons beste beentje voorgezet. Van de Comme
naar het kasteel van Perk, door de Meuterweg naar de Molenweg, tot aan het Heilig Hart (Bent u nog
mee?). Verder door de velden tot bij Veerle van de herboristerie (Helianthus, Brembosstraat 40 Vilvoorde) voor een drankje en een hapje en verder la ngs ons mooie Floordambos terug richting
Perk-centrum. Met wat verhaaltjes, feiten en foto's en de assistentie van de Houtheimstappers, hadden
we een zeer leuke wandeldag. Wat mij betreft is dat er eentje om volgend jaar over te doen. Komt u
volgend jaar ook mee om Steenokkerzeel te verkennen langs
wegjes waarvan u het bestaan nog zelfs niet vermo~e:d~t!?~ ~ - - - Marleen Ral
gemeenteraadsvoorzitster
marleen.ral@steenokkerzeel.be

Herman Godts
Omdat sport belangrijk isl
Hallo,
Ik ben Herman Godts, 49 jaar, opgegroeid in Wambeek en
momenteel woon ik op de grens tussen Steenokkerzeel en
Humelgem samen met mijn vrouw Ariane en zoon lban.

Zoals je kan zien, is mijn week goed gevuld,
al kan het thuisfront af en toe ook van mijn
gezelschap genieten.
"' , ,. ·. -·

Ik werk bij de technische dienst van Unicarriers (fabrikant
van Vorkheftrucks) . Naast het beoefenen van mijn hobby's
(zaal)voetbal en motorijden, ben ik een grote hondenliefhebber.
Mijn politieke carrière begon 18 jaar geleden, waarvan de
laatste 4 ja ar als gemeenteraadslid voor Klaver-NV A.
Naast het bijwonen van de gemeenteraden, probeer ik de
partij vooral achter de schermen te helpen, waardoor ik
misschien iets minder in de kijker loop.

Via deze weg wil ik nogmaals mijn
bewondering uiten voor de Klaver-NVA
ploeg die - dikwijls in moeilijke omstandigheden - goed werk levert.
Tot binnenkort in het dorp!

Als coach van het veldvoetbal was ik de a fgelopen 13 jaar
aan de slag bij KSVO Steenokkerzeel, Hoeilaart en
Meerbeek. Momenteel ben ik trainer van het l ste elftal
van FC Moorsel. Mijn zaalvoetbalcarrière heeft
ondertussen al 26 jaar op de teller staan. Gestart met 1
ploeg, nemen we
ondertussen met 3 volwaardige
ploegen deel aan een competitie; zowel bij de officiële
zaalvoetbalbond als bij Liga te Steenokkerzeel. Dit maakt
me als bestuurslid/speler van ZVK 't Kliekske Steenokkerzeel
zeer fier!

Sportieve groeten
Godts Herman
Gemeenteraadslid Klaver-NVA
Herman.godts@steenokkerzeel.be
0496/56.94.89

Ons dorp wint een speelplein!
De gemeente Steenokkerzeel deed mee aan de Bebatactie "Win een speelplein voor je gemeente".
Doel: zoveel mogelijk batterijen inzamelen. Op het gemeentehuis, het sociaal huis, het containerpark
en de bibliotheek stonden verzameldozen waar je batterijen kon binnenbrengen.
Ook de scholen droegen ook hun batterijtje bij. Voor hen hadden we een speciale actie op poten
gezet. De school die het meeste batterijen inzamelde, won een speelgoedkoffer ter waarde van
€750. De Sint-Cajetanusschool in Perk kreeg maar liefst 1080 kilogram batterijen en was dan ook de
terechte winnaar.
We zamelden maar liefst 4829 kilogram batterijen
~--. 1
in of 404.98 gram/inwoner. Het speelplein ter
,
'
waarde van €60.000 komt dus onze richting uit.
We zijn volop naar een geschikte locatie aan het
zoeken. Eén dezer zal deze kenbaar gemaakt
worden. Nogmaals een dikke "dank u wel" aan
iedereen die zijn batterijtje bijdroeg!

lfil ,
J.

Jelle Mombaerts
Sc hepen van jeugd en financiën
jelle.mombaerts@steenokkerzeel.be

4de Ontbijt voor senioren en andersvaliden.
Wat vliegt de tijd! Onze 4de Nacht van de Burger is alweer geschiedenis. Zoals bij vorige edities,
spenderen we met veel plezier een deel van de winst aan onze senioren. Daarom nodigt
KLAVER-N VA onze 65+ en andersvaliden van onze 3 dorpen graag uit voor een lekker en gezellig
ontbijtbuffet.

We starten vanaf 9 uur met een glaasje sinaasappelsap en vervolgen met een keuze van
rozijnenbrood, koffiekoeken, sandwiches en broodjes met zoet of hartig beleg. Er is ook yoghurt en
fruitsla, met een lekkere kop koffie of thee. Wees erbij met vrienden en kennissen en
laat je door ons verwennen. Afspraak in GC De Corren
op zondag 26 februari 2017 tussen 9 tot 11 uur.
Inschrijven is noodzakelijk via onderstaand briefje!
Clémence Maes
gemeenteraadslid
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wil graag naar het ontbijt komen voor e senioren en andersvaliden
op zondag 26 februari in GC de Corren, tussen 9 en l lu.

Naam: ............... ..... ...................................................................................................................................... ..
Adres: ...................................... .......... ..... .... .. ........................ ...... ......................... ......................................... ..

Telefoon: ........ ..... ...................................................... ...... .

1
Eventueel E-mail: ........ ... ................................... .. ......................................................................................... .
Te bezorgen voor 18 februari aan iemand van onze verkozenen of aan één van de volgende
personen:

1

* Herman Laureys Koekoeksweide 6, 1820 Perk

Peggy Lepage Perksesteenweg 28, 1820 Melsbroek
Clémence Maes Bruyneelstraat 7, 1820 Steenokkerzeel
* via mail: clemence.maes@steenokkerzeel.be
*
*

•

Steenokkerzeel, het nieuwe Doel?
luchthavenuitbater Brussels Airport Company {BAC) streeft met een 'masterplan 2040' naar een uitbreiding van de luchthaven, Niet zozeer in het
aantal vliegbewegingen, maar wel in het aantal passagiers. Nu zijn er dat
23 miljoen op jaarbasis, in 2040 moeten er dat minstens 40 miljoen zUn,
bijna een verdubbeling dus.
Die verhoging van het aantal passagiers (en vracht) vergt ook een uitbreiding van infrastructuur, zo beweert BAC. Het masterplan zou baan 25l
verlengen, waardoor die de langste van Europa wordt, en dat in een
dichtbevolkte regio als Vlaanderen.
Maar heeft Zaventem wel een capaciteitsprobleem? Neen toch. In 2000
- net voor het Sabena-debacle - telde Zaventem 340.000 vliegbewegingen, in 2015 nog 240.000. Dat zijn er 100.000 minder. Wat is dan de echte
reden van dit megalomaan plan?
Alles draait om de Brusselse geluidsnormen, die al sinds 1999 in een besluit
van de Brusselse regering verankerd zijn, maar nu pas uitvoerbaar zijn
gemaakt door een vonnis. luidruchtige vliegtuigen die Brussel overvliegen, krijgen voortaan fikse boetes. Daarom zetten de luchtvaartmaatschappijen BAC nu onder druk om de routes over Brussel te verleggen.
Door baan 25l langer te maken, verlegt BAC de luchthaven naar het
oosten . Zo kunnen alle vluchten uitsluitend over het Vlaams Gewest vliegen. Vlaanderen heeft geen geluidsnormen, dus ook geen boetes.
Officieel legt BAC 2 scenario's op tafel. De verlenging van 25l met een
kleine kilometer, of de volledige uitrusting van baan 25l met een parallelle
taxibaan. De verborgen agenda van BAC gaat evenwel veel verder.
Eerst wil BAC de taxibaan binnenhalen, vijf jaar later volgt de verlenging
van 25l en daarna ligt de weg open voor een extra startbaan, dwars georiënteerd, ook weer in de open ruimte ten oosten van de huidige luchthaven.
Marc Descheemaecker, voorzitter
van de raad van bestuur van BAC,
en transporteconoom Eddy Van
de Voorde verdedigen het masterplan volgens het louter economische adagium 'stilstaan is achteruitgaan'. Zij maken zich sterk dat
niet alleen het aantal passagiers,
maar ook het aantal jobs rond de
luchthaven zal verdubbelen. Wellicht is dat de reden waarom de luchthaven nu ook een rechtstreekse
aftakking van de E40 vraagt. Dwars door een woonwijk en het Runderenveld. Daar moet een nieuw bedrijventerrein komen.
Zijn wij tegen jobs? Zeker niet. Maar in de bestaande bedrijvenzone in
Zaventem staan vele panden leeg.

De lusten en de lasten
In tijden waarin milieu-effectenrapporten en ruimtelijke uitvoeringsplannen tot de democratische gang van zaken behoren, vragen de inwoners
van onze gemeente een onderzoek naar de impact van al die plannen,
zowel op de werkgelegenheid als op het milieu.
Dan zal blijken hoe hallucinant de uitspraak is van de genoemde transporteconoom, die het heeft over de onteigening van 'een veldje'. In de
realiteit pleegt dit masterplan een aanslag op de enige open ruimte in de
-egio.
-let ergst zijn nog de sociale gevolgen. Een uitbreiding naar het oosten
veroorzaakt een drastische verschuiving van lusten en lasten van de
uchthaven. Brussel zal van de lusten genieten, de Vlaamse Rand van de
asten.

De voorgestelde verlenging van de taxibaan of de verlenging van baan 25L
betekent de doodsteek van Humelgem.
De dorpskern van Steenokkerzeel zal veel
meer landende vliegtuigen moeten verwerken. Mensen hebben zich rondom de
luchthaven al decennialang gevestigd
in functie van het baan- en routegebruik.
Met dit plan schuift de luchthaven alle
spelregels van tafel. De prijzen van de
bouwgronden in onze regio stuiken in
mekaar. Duizenden inwoners zien de
waarde van hun woningen verdampen.
Die dorpen worden onleefbaar en gaan
dezelfde weg op als Doel.

Doorzichtig manoeuvre
BAC probeert de omwonenden te
paaien met het voorstel om een dialoog
te organiseren met 60 van hen, zorgvuldig geselecteerd door een consultancybureau. Wij stappen niet mee in dat
doorzichtig manoeuvre. Samen met de
bewonersverenigingen Zones - Steenokkerzeel, Decibel-25L - Kortenberg, Sterrebeek 2000 en Natuurpunt vormen wij een
burgerforum en samen willen wij de
burger maximaal informeren en de
krachten bundelen met de gemeentebesturen om dit megalomane plan te
stoppen.
De Vlaamse politieke partijen moeten dit
masterplan van tafel vegen. Laat ze
eerst werk maken van een 'vliegwet', om
de burgers rechtszekerheid te geven.
Dat is de eerste prioriteit vooraleer de
luchthaven ons opzadelt met dit asociale project.
Wordt vervolgd ...

Hef KLAVER-NVA-team houdt dit dossier
met argusogen in het oog! Van zodra er
meer en juiste informatie is, zullen we de
inwoners daarover informeren!

