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Zitting van 21.10.15

#Onderwerp : Gemeentelijk secretariaat - Motie betreffende de Kanaalroute.#

Openbare zitting

Algemene organisatie

DE RAAD,
 
Gelet op de aanhoudende discussies betreffende de vluchten boven het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door
vliegtuigen vanuit of naar de luchthaven van Zaventem;
Gelet op de enorme geluidsoverlast die dit met zich meebrengt, zowel 's nachts als overdag, voor een groot
deel van de Brusselse bevolking, in het bijzonder voor de bevolking van de kanaalzone;
Gelet op het feit dat meer dan de helft van de Molenbeekse bevolking, te weten bijna 60.000 personen, op
minstens één kilometer van het kanaal woont en dus de gevolgen van de vele vluchten boven de kanaalzone
rechtstreeks ondergaat;
Gelet op de impact van deze geluidsoverlast op het welzijn en de gezondheid van Molenbeekenaars, vooral
aangezien de veelheid van de vluchten boven de kanaalzone 's nachts, die leidt tot slaaptekort en een slechte
slaapkwaliteit;
Gelet op het falen van overleg tussen het federale en het gewestelijke niveau;
Overwegende de gemeenschappelijke positie van de Conferentie van de Burgemeesters aangenomen op
woensdag 21 oktober 2015;
Overwegende dat een concurrentie tussen de Gewesten in dit dossier te vermijden is;
 
BESLIST :
 
Artikel 1
Het principe van het vliegverbod te bevestigen boven de dichtstbevolkte zones en ervan uit te gaan dat heel
het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met inbegrip van de kanaalzone, dichtbevolkt is.
 

1/2Gemeenteraad - 21.10.2015 - Uittreksel van dossier 21754

#012/21.10.2015/A/0074#



Artikel 2
Aan de federale regering te vragen:

alle nodige maatregelen en/of beslissingen te nemen, zoals de wijziging van de uren van het gebruik
van de luchthaven, namelijk de dagactiviteiten laten plaatsvinden tussen 7u00 en 22u00;

de geleidelijke afschaffing van de nachtvluchten;

de naleving van  het Besluit inzake geluid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van kracht sinds
1 januari 2000;

het verbod aan Brussel-Nationaal (Brussels Airport) van niet-conforme, lawaaierige, slecht
onderhouden of minder zekere vliegtuigen;

de systematische toepassing van de procedure "noise abatement" via snel opstijgen voor alle
opstijgingen en de procedure van dalen in continue afdaling;

de oprichting van een onafhankelijke controlerende overheid belast met de naleving van
vliegprocedures en voorzien van de bevoegdheid tot sanctioneren ten opzichte van de
vliegtuigmaatschappijen.

Artikel 3
Aan het College van Burgemeesters en Schepenen te vragen om, in overleg met de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering, te analyseren welke juridische stappen kunnen ondernomen worden om de overlast veroorzaakt
door vluchten boven Brussel zoveel mogelijk te beperken.
 
Artikel 4
Aan het College regelmatig een verslag te vragen, minstens twee keer per jaar, over de voortgang van het
dossier.
 
Artikel 5
In te stemmen met de motie geleverd door het bureau van de Conferentie van de Burgemeesters van 21
oktober 2015.
 

37 stemmers : 37 positieve stemmen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Adjunct-secretaris,
(g) Gilbert Hildgen  

De Voorzitter van de Raad,
(g) Michel Eylenbosch

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
SINT-JANS-MOLENBEEK, 03 december 2015

Voor de Gemeentesecretaris,
De afgevaardigde Ambtenaar,

Gilbert Hildgen

  

De Burgemeester,

Françoise Schepmans
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