Verslag Raadscommissie Ad hoc: 28 februari 2018

Openbare zitting
Aanwezige leden: René De Becker, voorzitter; Maria Adriaensen, Marleen Poels, Ilse De Kée, Melody
Debaetselier, Stef Ryckmans, Mia Vandervelde, Roger Broos, Marinus van Greuningen,
commissieleden;
Verontschuldigde leden: /
Aanwezigen in het kader van het dossier:



Dossier propere verkiezingscampagnes: Chris Taes, burgemeester;
Dossier luchthavenproblematiek: Chris Taes, burgemeester; Henk Cuypers, Christiane
Coppens, Decibel 25L;

Start vergadering: 20:00
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt iedereen.
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Propere verkiezingscampagnes

Commissielid Ryckmans licht toe dat de vraag om affichevrije verkiezingen (voor wat betreft op
openbaar domein) te organiseren, enerzijds werd ingegeven door het feit dat affiches dan niet
verzeilen op allerhande plaatsen waar deze niet horen, en anderzijds uit milieuoverwegingen door
minder drukwerk te verspreiden. Open Vld staat 100% achter propere verkiezingen en promoten het
gebruik van sociale media.
De voorzitter geeft het standpunt van CD&V weer en is blij met het initiatief om het verloop van de
verkiezingscampagne samen te bespreken en daarover afspraken te maken.
Een volledige campagne zonder verkiezingsborden zou betekenen dat de campagne vooral over het
internet en de sociale media zou verlopen, terwijl veel mensen hun informatie daar niet halen.
Dergelijke campagne zou vele kiezers van belangrijke informatie onthouden. Voor ‘Bekende
Kortenbergenaren’ zijn affiches misschien minder nodig, maar elke partij heeft maar enkele van
dergelijke kandidaten op een totaal van 27; zonder affiches komen veel kandidaten dus niet aan bod.
Verkiezingen gaan niet alleen over de naam en de slogan van de partijen; het gaat in de eerste plaats
over mensen.
Bovendien zijn er ook de provincieraadsverkiezingen waarvoor onze afspraken dan niet zouden
gelden.
CD&V stelt voor de campagne te voeren op basis van de volgende beginselen:
1. Materiële campagne
° Een striktere naleving van de regelgeving over de verkiezingsuitgaven;
° De lokale partijen gebruiken geen affiches groter dan 2m²;
° Affiches worden pas geplakt vanaf 1/9/2018;
° Elke partij controleert en onderhoudt regelmatig haar eigen (gescheurde, vernielde,

besmeurde, …) affiches, zodat de campagne verzorgd en smaakvol oogt;
° Alle partijen respecteren elkaars affiches en besmeuren of vertekenen ze niet;
° Affiches van een andere partij worden niet overplakt, behalve als de toestemming van de
grondeigenaar ontbreekt, en als ze buiten de toegemeten zone op de publieke borden hangen;
° Er worden geen zelfklevers of affiches met enige politieke boodschap geplakt op openbare
plaatsen zoals palen, elektriciteitscabines, e.d.;
° Alle affiches moeten worden verwijderd ten laatste 14 dagen na de verkiezingen, dus op
28/10/2018;
° Er worden geen ‘scharrelfolders’ verspreid (die gemakkelijk worden weggeworpen). Folders zijn
toegelaten indien persoonlijk overhandigd (bijvoorbeeld op marktdagen) en mogen dus niet
zomaar in de handen worden gestopt.
2. Inhoudelijke verkiezingscampagne
° De campagne moet inhoudelijk ‘proper’ zijn, uitgaan van de eigen sterkte, zonder persoonlijke
aanvallen;
° De campagne moet gebaseerd zijn op verifieerbare feiten;
° De waarheid mag worden gezegd.
3. Klachten
° Bij klachten over de gevoerde campagne wordt onmiddellijk overlegd tussen de lijsttrekkers of
voorzitters van de betrokken partijen.
Concreet: alle affiches zullen geplakt worden met respect voor mens en milieu.
Commissielid Vandervelde had gehoopt op concretere, positieve, initiatieven. Zij pleit ervoor in het
gemeentelijk informatieblad ruimte te voorzien voor elke partij, het aantal borden te beperken
(digitale weg bereikt inderdaad niet iedereen), grote affiches overal te vermijden en een versobering
o.a. voor wat betreft bermen, velden e.d.. De voorzitter antwoordt dat de borden van CD&V langs de
velden en in de bermen dagelijks zullen gecontroleerd worden opdat het milieu hiervan niet de
minste vervuiling zal ondervinden.
Commissielid Broos sluit zich aan bij het antwoord dat de burgemeester op de gemeenteraad heeft
gegeven maar stelt zich wel de vraag of dergelijke afspraken/reglementen vanuit de gemeente
dienen te worden opgemaakt. Nu wordt dit besproken met de gekende partijen; wat met andere die
zullen opkomen bij de verkiezingen ?
Ook vraagt hij of het technisch/financieel mogelijk is om de borden op maat te maken (de
afmetingen van een affiche, of een veelvoud hiervan) en dat de volgorde van de letters
gerespecteerd wordt.
Commissielid Debaetselier sluit zich namens NV-A aan bij het standpunt van CD&V en zou het spijtig
vinden mochten de borden afgeschaft worden gezien hiervoor reeds aanzienlijke investeringen
werden gedaan. Op haar vraag of er borden zijn voorzien voor alle partijen antwoordt de
burgemeester bevestigend.
Commissielid Ryckmans is teleurgesteld dat er niet beslist wordt tot affichevrije verkiezingen maar
dat Open Vld de regels zal respecteren.
De burgemeester voegt hier nog aan toe dat we wel steeds alert dienen te blijven voor sociale media.
Het gaat niet altijd over reclame, maar deze bevat soms ook veel stemmingmakerij en insinuaties. De
campagne moet in ieder geval gevoerd worden met respect voor elkaar en voor de burger.

2

Luchthavenproblematiek

De burgemeester geeft een stand van zaken over 3 aspecten in dit dossier.
1. Bewonersvergadering van 24/01/2018
De erg technische uiteenzettingen gingen veel te weinig in op de echte bekommernissen van de
omwonenden. Ruimtelijke implicaties werden slecht uiteengezet, constructieve en empathische
communicatie ontbrak.
De frustratie groeide dan ook, wat uiteindelijk leidde tot enkele emotionele uitbarstingen in het
publiek, waarop het panel van experten van BAC vertrok. Absoluut een gemiste kans dus.
Niet beantwoorde vragen zouden achteraf alsnog beantwoord worden. Deze zouden dan op de
website Forum 2040 geplaatst worden. Tot op heden echter zonder resultaat.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wenst enkel de lusten maar moet ook een rechtvaardig aandeel
van de lasten dragen. De Brusselse geluidsnormen mogen een evenwichtige verdeling van de
geluidsoverlast tussen Vlaams-Brabant en Brussel niet in de weg staan, het huidige onevenwicht
schendt het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel en het beginsel van de federale loyauteit.
De Belgische staat is immers verplicht om de gezondheid van alle omwonenden te beschermen,
conform het Europees Verdrag voor Rechten van de mens en de Belgische Grondwet. Andere
overheden mogen geen maatregelen uitvaardigen die de toepassing van dit principe verhinderen.
2. Aansprakelijkheidsvordering
Kortenberg en een aantal andere gemeenten dienen samen met de provincie Vlaams-Brabant en
enkele inwoners een aansprakelijkheidsvordering tegen de Belgische staat in bij de burgerlijke
rechtbank van eerste aanleg om zo een evenwichtige verdeling van het vliegverkeer van de
luchthaven af te dwingen tussen Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De bevoegde minister François Bellot wordt gedagvaard en verantwoordelijk gesteld voor het
uitblijven van een billijke regeling, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van álle
omwonenden, en deze vast te leggen in een federale vliegwet.
Een tweede verzoek dat werd opgenomen in de aansprakelijkheidsvordering is de betrokkenheid van
de steden en gemeenten in de begeleidingscommissie bij de opmaak van de milieueffectenstudie
waartoe de Belgische staat bij vonnis van 19/07/2017, over de milieustakingsvordering van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, verplicht werd. Bedoeling is dan ook dat er op basis van deze studie
en o.m. consultatie van de betrokken actoren, door de minister een ontwerp wordt opgemaakt. Dit
ontwerp moet, opnieuw na consultatie van de betrokkenen op het terrein, leiden tot finalisatie van
de vereiste federale wet.
Wanneer de rechter onze redenering volgt zal de minister verplicht worden, binnen de gestelde
termijnen en op straffe van dwangsommen, de nodige maatregelen te nemen.
3. Analyse van de resultaten van Forum 2040
Het Forum 2040 werd in november 2016 samen met de Strategische Visie voor de toekomstige
ontwikkeling en uitbreidingsplannen van de luchthavenuitbater aangekondigd als een proces van
dialoog met alle belanghebbenden. De 4 inhoudelijke sessies werden gevuld met informatie van
studiebureaus; tot een echte dialoog kwam het tijdens dit proces nooit.

De delegatie van lokale besturen heeft het Forum alle kansen gegeven en de besturen hebben in alle
sessies consequent gepleit voor een duurzame ontwikkeling van de luchthaven binnen de huidige
ruimtelijke grenzen, en met aandacht voor een evenwicht tussen economie, leefbaarheid en milieu.
De informatie die gedeeld werd tijdens het Forum was interessant voor alle participanten maar dit
resulteerde niet in een echte dialoog noch een consensus over de voorliggende plannen.
De experten en studiebureaus hebben de noodzaak van de voorgestelde uitbreiding trachten te
verantwoorden maar konden de reële bezorgdheid en ongerustheid over de toenemende
omgevingshinder en onleefbaarheid die deze toekomstige ontwikkeling met zich zal meebrengen,
niet wegnemen.
De burgemeester voegt hier aan toe dat het standpunt van het bestuur over alle partijen heen wordt
gedragen en hij vraagt het akkoord om op dezelfde weg verder te mogen gaan. Hierop wordt
bevestigend gereageerd door de aanwezigen in de zaal.
Als antwoord op vragen van de heer Cuypers geeft de burgemeester nog aan dat een update van het
minder-hinder plan best aan bod komt bij de start van de volgende legislatuur, en dat de bespreking
van de campagne ‘CurieuzeNeuzen’ geagendeerd staat op de vergadering van het schepencollege
van 2/3/2018.

Einde: Omstreeks 21:05 u dankt de voorzitter iedereen voor zijn aanwezigheid en deskundige
uitleg en sluit hij de vergadering.
De verslaggever:



Dossier Propere verkiezingscampagnes: Peter Waeyenbergh, celhoofd Secretariaat
Dossier Luchthavenproblematiek: Peter Waeyenbergh, celhoofd Secretariaat

