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Beste luchthavenomwonende,
Beste WILOO-lid,

Werkgroep rond de Impact van de
Luchthaven van Oostende op de
Omgeving

Vzw WILOO dankt u voor uw trouw lidmaatschap van de
voorbije jaren. Dankzij uw financiële steun en deze van
honderden Oostendse gezinnen en sympathisanten hebben wij in het verleden heel wat kunnen
realiseren. We hadden gehoopt u begin dit jaar door middel van een nieuwsbrief te kunnen
informeren over de stand van zaken rond heel wat dossiers maar door de aanslepende
privatiseringssage, een extreem laat finaal arrest van de Raad van State en nu een regeringswissel
blijft veel op de lange baan.
De luchthaven zit na het vertrek van ANA Aviation en een resterende halve vrachtvlucht per dag van
Egyptair (de laatste klant) qua vrachtverkeer in de lappenmand. Uiteraard is het nu ’s nachts erg
rustig. Of dit zo blijft is wel de vraag. Normaal had de nieuw aangestelde privéuitbater EGIS al lang
aan de slag moeten zijn, het wordt waarschijnlijk juli ’14, maar Europa kan nog stokken in de wielen
steken. EGIS heeft veel plannen, van aantrekken van Spaanse toeristen naar Vlaamse stranden
(gelooft u het?) tot het grootschalig afbreken van oude vliegtuigen (een soort sloopluchthaven) en
opdrijven van het passagiersaantallen tot 800.000 per jaar (tegen 2037!). Alles passeert de revue.
WILOO kijkt in elk geval met argusogen toe en blijft de situatie van nabij volgen!
In het najaar organiseren we een ledeninformatieavond waarbij u persoonlijk uitgenodigd wordt. We
zullen u dan uitgebreid informeren over alle lopende dossiers, zoals opstijgen en landen boven zee,
oefenvluchten, korte vluchten, infrastructuurinvesteringen, Raad v. State, LOM-LEM, privatisering
enz. enz. en natuurlijk acties die we voor de toekomst in de planning hebben. U krijgt dan, naast een
gratis drankje, ook de gelegenheid om uitgebreid vragen te stellen en suggesties over te maken.
Al is de lawaaioverlast tijdens de laatste jaren beduidend verminderd toch bent u ons trouw gebleven!
U behoort tot onze groep leden die heel goed beseft dat een actiegroep, zelfs in tamelijk rustige
periodes, blijvend nodig is en waakzaam moet blijven. Sommigen mensen wachten tot het te laat is
om ons te steunen, u behoort tot de groep mensen die kiezen voor voorkomen in plaats van genezen.
U weet zeer goed dat een actieve waakhond een goede verzekering is voor uw wooncomfort…
vandaag en vooral in de toekomst! U weet ook dat hoe groter ons ledenaantal hoe sterker wij ook
staan om een tegenwicht te bieden aan ongebreidelde groeiplannen.
Mogen wij u dan ook vragen ook dit jaar uw lidgeld te vernieuwen. Het bedraagt zoals steeds :
- gewoon lid 10 euro,
- erelid 25 euro,
- studenten en gepensioneerden 5 euro
Alle bedragen groter of kleiner zijn natuurlijk ook welkom!
Het TRIODOS rekeningnummer WILOO is BE03 5230 8032 6684. Wilt u elektronisch op de hoogte
gehouden worden? Geef uw e-mailadres op als mededeling van uw storting.
Wilt u meewerken met het WILOO-bestuur of hebt u vragen, meld dit dan aan info@wiloo.be of stuur
een schrijven naar ons secretariaat op volgend adres : Kruidenstraat 19 – 8400 0ostende.
SAMEN STERK !
Hartelijk dank bij voorbaat.
De vzw WILOO

