Wil u permanent lawaai
in Oud-Heverlee?
Geplande lawaaisportterreinen
zullen Haasrode, Blanden, Oud-Heverlee dorp,
Vaalbeek en St.-Joris-Weert permanent
met stof en lawaai opzadelen.

Petitie

Waarover gaat het?

Op initiatief van de minister van sport (nu minister Anciaux) werd aangegeven dat er behoefte bestaat
aan terreinen voor lawaaisporten zoals motorcross, kleiduifschieten, modelvliegeren, enzovoort in
België. De provincie Vlaams-Brabant hoopt in Oud-Heverlee (Haasrode), Leuven (Egenhoven) of Halle
een geschikte plaats te vinden voor de aanleg van dit soort terrein.

De terreinen in en rond onze gemeente voldoen niet aan de vereiste criteria.
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HAASRODE IS TE KLEIN en de aanduiding van beide terreinen in de omgeving van Oud-Heverlee
druist in tegen tal van beleidsmaatregelen.
Vb: . de aanleg van de geluidswal aan de E40.
. het leggen van fluisterasfalt om de bewoners en het bos in Oud-Heverlee
te beschutten tegen het lawaai van de E40.
Deze toekomstige maatregelen worden teniet gedaan want terreinen voor lawaaisporten zullen
nog meer lawaai produceren dan de E40 zelf.
VLAAMS BRABANT ZELF IS TE KLEIN. Er is een dichte bebouwing en in feite is er in de ganse provincie
nergens een plaats waar dergelijk terrein kan ingeplant worden. Dat is zeker zo voor Oud-Heverlee.
Onze gemeente ligt er middenin en krijgt langs alle kanten de volle laag.
In opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen werden metingen uitgevoerd in de buurt van een motorcrossterrein
in Nederland. Resultaat: de geluidshinder op 1 km afstand van dit soort terrein is minstens even erg als de
geluidshinder die vliegtuigen in de gemeente Zaventem veroorzaken. Op 2 tot 3 km afstand heb je een
geluidsoverlast die even erg is als het vliegtuiglawaai in Sterrebeek, Evere, Kraainem en Strombeek-Bever.

M.a.w. Geluidshinder voor heel Oud-Heverlee als de plannen van minister Anciaux doorgaan.
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HET BOS IS IN GEVAAR!
Als het tè druk wordt bestaat de kans dat crossers zich niet tot deze terreinen gaan beperken maar zich
in het bos zullen uitleven! Nu is onze gemeente vooral bekend voor haar prachtige natuur.
Is onze toekomst er één van lawaai, stank, stof en vervuiling?
DE GEMEENTE WERD NIETS GEVRAAGD. DE BURGER - U - WORDT VERGETEN.
Volgens de beslissing van de Vlaamse regering die de aanleg van de lawaaigebieden regelt, moest de
provincie een advies inwinnen bij de gemeentes over de inplanting van lawaaiterreinen.
DIT IS NIET GEBEURD. Alleen de provincie is op de hoogte.

Naam

Adres

Handtekening

Adressen waar u uw petitie kan binnenbrengen:
HAASRODE: Beatrice Windels . Kerkstraat 20 Leo Adriaenssens . Blandenstraat 139 Dirk Passenier . Blandenstraat 46
Jean-Pierre Welis . Elzenbroekstraat 66 Geert Van Hulle . Parkstraat 131
Redactieleden - leden ADO: voor adressen zie laatste blz ADO
Lokale handelaars en andere adressen zie www.gezinsbond.be/haasrode/ onder DORPSNIEUWS

V.U. Beatrice Windels . Kerkstraat 20 . 3053 Haasrode

GAAT DIT U OOK TE VER? Teken dan alstublieft deze petitie tegen de aanleg van een permanent
terrein voor lawaaisporten met impact op Oud- Heverlee. - TEGEN UITERLIJK 5 DECEMBER -

