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Actie Noordrand juicht toe dat de vijf Noordrandgemeenten  
één gemeenschappelijke motie goedkeurden en uitstuurden. 

 
Ze rekent erop dat de federale regering de in de motie gevraagde  

en volstrekt gerechtvaardigde maatregelen want 
perfect conform de Luchthavenakkoorden en het Regeerakkoord,  

voor eind oktober 2015 doorvoert. 
 
Actie Noordrand neemt met instemming kennis van de motie die de vijf gemeentebesturen en 
gemeenteraden van de Noordrand: Machelen/Diegem, Vilvoorde/Koningslo, Grimbergen/Strombeek, 
Meise/Wolvertem en Wemmel quasi unaniem stemden en naar de federale en Vlaamse politici 
overmaakten. In deze motie verzoeken de vijf Noordrandgemeenten expliciet de Noordrand dringend 
gelijk te schakelen met Brussel en met de Oostkant. 
 
In beide regio's is het Plan Wathelet teruggedraaid. De vijf Noordrandgemeenten vragen daarom dat - 
zoals uitdrukkelijk voorzien in het Regeerakkoord - ook voor de Noordrand de 
concentratiemaatregelen van voormalig Staatssecretaris Wathelet ongedaan worden gemaakt. Zij 
vragen de federale regering met name om, zoals voorzien in en conform aan de vijf principes voor 
vliegroutes van het Luchthavenakkoord van 2010: 
 
- voor eind oktober 2015 de routes op de bocht naar rechts vanaf baan 25R over de Noordrand 
systematisch te spreiden over de historisch overvlogen zone die van het Koninklijk Paleis te Laken tot 
het Kanaal Vilvoorde-Willebroek reikt. Dat is nodig om de door voormalig Staatssecretaris Wathelet 
doorgevoerde verschuiving en concentratie van vliegroutes ongedaan te maken en geen nieuwe 
kruisende routes in te voeren. De vijf Noordrandgemeentes verwittigden de federale regering  dat deze 
zich hiermee een milieustakingsvordering zal besparen;  
 
- eveneens voor eind oktober 2015, de ZULU omleidingsroutes af te schaffen en nu definitief. Er 
dient een eind aan te komen dat vliegtuigen via de Noordrand eerst rond Brussel en dan pas naar het 
Zuidoosten en Oosten vliegen.  
 
Actie Noordrand feliciteert haar gemeenteraden en besturen met hun eenstemmige en vastberaden 
houding en moedigt hen aan deze vol te houden. Zelf blijft ze het luchthavendossier op de voet volgen 
en rekent erop dat de federale regering zonder verwijl haar verantwoordelijkheden neemt naar ALLE 
omwonenden van de luchthaven en het Plan Wathelet zo snel mogelijk volledig afvoert.  
 
Link: www.actie-noordrand.be/MotieGemeenteradenNoordrand201506.htm 
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