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Beste sympathisanten en ‘medegeïntimeerden ’,
Velen zijn waarschijnlijk al vergeten dat gedurende een 10-tal jaren, en dat tot begin maart
2014, de dorpskernen van Erps-Kwerps, Herent, Meerbeek, Veltem-Beisem, Winksele, de
westrand van Leuven, Bertem, Leefdaal, Oud-Heverlee, Neerijse, Sint-Joris-Weert,…) op
zonnige dagen geconfronteerd werden met het overdonderend lawaai van opstijgende
vliegtuigen op lage hoogte.
Met zijn vonnis te gronde, dd. 6 april 2016, verbrak de rechter van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel het eerdere bevel om de Leuven 07-Rechtdoor te schrappen. De
gemeentebesturen van Haacht, Rotselaar, Aarschot en Holsbeek alsook het actiecomité VZW
Leuven Rechtdoor legden zich echter niet neer bij dit vonnis en gingen tegen deze beslissing in
hoger beroep bij het Hof van Beroep te Brussel. Zij eisen de onmiddellijke afschaffing van de
vliegroute Leuven 07-Rechtdoor. De kans dat deze lawaaihinder terugkeert, bestaat bijgevolg
nog steeds.
Hoe ver staat het nu met de lopende procedure?
ARL (Alliantie Regio Leuven, i.e. de vereniging van de bewonersgroepen uit de west- en
zuidrand van Leuven) heeft daarom onmiddellijk, en dit samen met de gemeentebesturen van
Herent, Bertem en Oud-Heverlee, besloten uw belangen te blijven verdedigen in hoger
beroep. De inleidende zitting van deze gerechtelijke beroepsprocedure vond plaats op 12
september 2016. Volgens de geldende procedure werden op dat moment de agenda en de
data vastgelegd waarop de betrokken partijen, i.e. de oorspronkelijk eisende gemeenten
(Haacht e.a. en nu appellanten genoemd), respectievelijk de Belgische Staat (oorspronkelijk
verwerende partij op verzet, nu eerste geïntimeerde genoemd) en de oorspronkelijk
tussenkomende partijen (bewoners in de zuidwestrand van Leuven + de gemeenten Herent,
Bertem, Oud-Heverlee, nu ook geïntimeerden genoemd), tweemaal de kans krijgen om
achtereenvolgend hun conclusies in te dienen.
Mr. Isabelle Larmuseau van het advocatenkantoor LDR (www.ldr.be) die onze belangen
verdedigt en expert is betreffende milieu- en omgevingsrecht, heeft op 24 april ll. haar laatste
conclusies neergelegd. WerkGroepLeuven is ook deze keer opgetreden als technisch adviseur.
Nu is het nog tot einde juni de beurt aan de Belgische Staat om als allerlaatste haar
syntheseconclusies in te dienen. Na de vakantieperiode volgen de pleidooien van de
respectievelijke advocaten. En dan is het aan de drie rechters van het Hof van Beroep om hun
vonnis te vellen. De uitspraak mag verwacht worden begin volgend jaar.
Laat ons hopen dat “het recht”, de wetenschap en het gezond verstand ook ditmaal
zegevieren.
Vriendelijke groeten.
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