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Gemeenteraad van 29 juni 2015
Mondelinge vraag van Mevrouw Tinne Van der Straeten (Ecolo/Groen) van
21/06/2015 betreffende “Geluidsoverlast Koek’s Apero”

Mondelinge vraag :
Sinds begin juni vindt opnieuw elke vrijdagavond van 16 tot 22u Koek's Apero plaats
georganiseerd door de vzw Promotie van Koekelberg.
Omwonenden, bijvoorbeeld jonge ouders met kleine kinderen, klagen over de
geluidsoverlast van dit evenement.
Er bestaat een gewestelijke regelgeving inzake geluidshinder, onder andere (maar
niet beperkt) tot buurtlawaai.
Vragen
1. Welke geluidsniveaus dienen door Koek's Apero nageleefd te worden? Worden
deze ook effectief nageleefd? Wie controleert dit?
2. Is er niet de mogelijkheid om het evenement dieper in het park te laten
plaatsvinden, wat de geluidsoverlast sowieso beperkt voor de directe omwonenden.
Welke andere mogelijkheden zijn er om de geluidsoverlast te beperken?
3. Tot wie kunnen buurtbewoners die zich gegriefd voelen zich rechtstreeks richten?
Tinne Van der Straeten, Ecolo/Groen

Antwoord van de heer burgemeester:
Mevrouw het gemeenteraadslid,
Eerst en vooral zal ik u met een knipoog een zin citeren die men kan
terugvinden in een publicatie van Leefmilieu Brussel die als titel heeft: “Rustig
wonen in Brussel” … Ik citeer: “Maar een stad leeft en maakt lawaai. Dit is
onvermijdelijk”. …En wie heeft dit gezegd? Mevrouw Evelyne Huytebroeck !
Het is een knipoog, maar het is wel de waarheid!
Het Simonisplein is immers een belangrijk mobiliteitskruispunt in Brussel, maar
ook een centraal economisch kruispunt in Koekelberg. Het betreft hier dus in
feite één van de meest geanimeerde plaatsen in onze gemeente. Dit brengt
vele voordelen met zich mee onder meer voor de lokale economie et de
kleinhandel maar natuurlijk ook voor het transport en de diensten. Het is dan
ook een levendige plaats, eerder dan een puur residentiële buurt.
Wat betreft de normen die van kracht zijn - om u heel precies te antwoorden mag volgens het koninklijk besluit van 24 februari 1977 het geluidsniveau
gemeten in de buurt:
1° niet hoger zijn dan 5 dB (A) boven het achtergrondgeluidsniveau, indien dit
lager is dan 30 dB (A);
2° niet hoger zijn dan 35 dB (A) indien het achtergrondgeluidsniveau ligt
tussen 30 en 35 dB (A);
3° niet hoger zijn dan het achtergrondgeluidsniveau indien dit hoger is dan 35
dB (A).

Dit geluidsniveau wordt gemeten in het lokaal of gebouw, met gesloten deuren
en vensters. De microfoon wordt geplaatst op minstens 1 m afstand van de
muren en op een hoogte van 1,20 m boven de vloer.
Als we een klacht voor geluidsoverlast ontvangen op de gemeente, maken we
het dossier over aan Leefmilieu Brussel. Zij komen daarna metingen uitvoeren.
Als een omwonende meent dat de overlast voortkomt uit een activiteit
georganiseerd door de gemeente, kan hij rechtstreeks klacht indienen bij
Leefmilieu Brussel.
De reden waarom ik U deze procedure uitleg, is omdat ze direct verbonden is
aan uw voorstel om het evenement te verplaatsen naar het Elisabethpark. En
ja, dit is inderdaad een idee dat we al opgeworpen hebben naar aanleiding van
de Koek’s Apéros 2014, onder meer als gevolg van een klacht ingediend bij

de politie in september 2014. Het spreekt dan ook voor zich dat wanneer we de
editie 2015 hebben gepland, we op vraag van de organisator contact hebben
genomen met Leefmilieu Brussel om de tenten in het Elisabethpark te
installeren en niet meer op de esplanade. Het is op dat moment dat we
vernomen hebben dat Leefmilieu Brussel een klacht had ontvangen van één
van de omwonenden en dat dus in deze situatie geen enkele wijziging aan de
inplanting van het evenement meer mogelijk was.
We bevinden ons dus in een Kafkaiaanse situatie. We hebben wel alles in het
werk gesteld om deze situatie te deblokkeren door sindsdien met Leefmilieu
Brussel in contact te treden, want de klacht dateert van 2014!
Laten we tenslotte uw vraag in de juiste context plaatsen. Slechts één enkele
klacht werd neergelegd in 2014 tegen een evenement dat tussen de 150 en 300
Koekelbergenaren bijeenbrengt, en dit gespreid over 16 vrijdagen in een
woongebied dat bestaat uit ongeveer 400 inwoners. Dat is zeer weinig, maar
we hebben niettemin gereageerd.
Ik laat u bovendien weten dat we dit jaar de tenten en geluidsboxen hebben
gereoriënteerd in de richting van het park, zodat het geluid niet naar de
woningen georiënteerd is. En daarnaast letten we er systematisch op dat deze
afterwork begint om 16 uur en stipt eindigt om 22 uur.
En dus, zelfs al betreft het hier maar één enkele klacht, hebben we er toch
rekening mee gehouden zoals u kunt vaststellen. Wij blijven de zaak aandachtig
in de gaten houden, maar toch stel ik met voldoening vast dat we tot op heden
nog geen enkele klacht hebben ontvangen voor de editie 2015.

