
Motie van de Gemeenteraad van Meise inzake luchthavendossier.

De Gemeenteraad van Meise neemt kennis van de laatste gebeuftenissen in het vliegtuigdossier en

roept de Vlaamse en de Federale regering op om spoedig de nodige maatregelen te nemen of eruoor

te zorgen dat deze worden genomen, die moeten leiden tot een rationeel evenwicht tussen de

volgende parameters:

. stab¡liteit luchthaven als economische /tewerkstellingspool;
o Gecontroleerde groei luchthaven;
. Zekerheid over maximale belasting voor de omwonenden;
o Lange termijn leefbaarheid van de luchthavenomgeving;
. Minim alisering m edische kosten/gezondh eidsschade;
. Minimalisering van de onteigenings- en isolatiekost, bouwbeperkingen/planschade;
. Juridische stab¡l¡teiü
. Politiek verdedigbare oplossing;

Teneinde deze doelstellingen te bereiken vraagt de Gemeenteraad aan de Vlaamse en Federale

regering om zo snel als mogelijk te volgende maatregelen goed te keuren of ervoor te zorgen dat

deze worden goedgekeurd :

Binnen de 3 maanden de routes op de bocht naar rechts vanaf baan 25R systematisch te
(conform de 5 principes van het luchthavenakkoord 2010) over de historisch overulogen

zone die reikte van het Koninklijk Paleis te Laken tot het Kanaal Vilvoorde-Mechelen zonder dat er

opnieuw kruisende routes worden ingevoerd (zodat de Noordrand niet genoodzaakt wordt om de

bevoegde Minister daar ook met een milieustakingsvordering toe te verplichten).

2) Binnen de 3 maanden de ZOUlOU-omleidingsroute (via N naar ZOIOI af te schaffen (zoals

voorzien in luchthavenakkoord).
3) ln de periode dat tijdens de werken baan 25R als enige startbaan wordt gebruikt, ook's nachts de

bocht naar tinks vanaf baan 25R open te stellen voor de vluchten met een bestemming in het

Zuidoosten en Oosten zodat niet alle nachtvluchten geconcentreerd op de bocht naar rechts over

onze gemeente worden omgeleid.

4) Onmiddellijk instructie te geven zodat alle vliegtuigtypes met een QC < of = aan 4 met een

ming in het Zu¡dwesten of Zuiden (zoals voor 6 februari 2014 het geval was) opnieuw over

Kanaalroute zouden vliegen en om de 'toelating" (buiten de luchthavenakkoorden) voor

toestellen 8O-2OO ton met een bestemming in het zuidoosten en oosten om 's nachts vanaf baan

25R op te stijgen in plaats van vanaf baan 19 in te trekken teneinde de overbelasting van de

geheractiveerde Zou es stop te zetten en een correcte van het "moratorium" te

bekomen.
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