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Geachte Voorzitter, 

Geachte leden van de Beroepsinstantie, 

 

 

Betreft : WILOO / Advies openbaarheid 

Uw referte : Beroep beslissing Secretaris-Generaal Mobiliteit & Openbare Werken 

d.d. 2 oktober 2013 over aanvraag tot openbaarheid van 

bestuursdocumenten d.d. 4 september 2013 aan Vlaams Minister van 

Mobiliteit & Openbare Werken 

Mijn referte : 11825/JV/EV/EV 

Dossier behandeld te Leuven 

 

 

Ik heb u de eer te melden raadsman te zijn van vzw Wiloo, met kantoren te 8400 Oostende, 

Kruidenstraat 19. 

 

Mijn cliënte is een vereniging die zich bekommert om de werkzaamheden van de luchthaven te 

Oostende en de hieruit voortkomende overlast. 

 

Op 4 september 2013 richtte mijn cliënte een aanvraag tot openbaarheid van 

bestuursdocumenten aan de Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, mevrouw 

Hilde Crevits. 

 

In het schrijven verzocht mijn cliënte om een afschrift van of inzage te verkrijgen in: 

 

- Alle huidige en toekomstige gegevens van het geluidsmeetnet van de luchthaven van 

Oostende-Brugge (van alle event-gerelateerde vliegtuigbewegingen de datum, het uur, het type 

toestel met registratiekenmerk en de bijhorende geluidsniveaus MT1,2 enz.).  

- Van de alle toestellen die op Oostende opereren een kopie van het boordocument met 

betrekking tot de geluidscertificatie (met de daarin de waarden van de gemeten initiële 

geluidsniveaus SL, AP, TO in EPNdB).  
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- De inputdata (vliegroute, type toestel, uur van de dag, enz.) die zal gebruikt worden bij de 

hinderberekeningen (basisgegevens voor de invoer van het INM) voor de vier voorliggende 

scenario’s in het nieuwe MER voor de luchthaven van Oostende-Brugge.  

 

Daarbij verzocht mijn cliënte om bij voorkeur de vermelde documenten per e-mail dan wel per 

fax te bezorgen.  

 

Als bijlage vindt u de aanvraag van mijn cliënte zoals zij deze op 04/09/2013 toezond aan de 

Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken.  

 

Op 2 oktober 2013 besloot de Secretaris-Generaal van het departement van Mobiliteit en 

Openbare Werken tot de afwijzing van de aanvraag tot openbaarheid van mijn cliënte. 

 

U vindt de beslissing terug als bijlage. 

 

Mijn cliënte is niet akkoord met deze beslissing en om die reden stel ik bij huidig schrijven 

namens mijn cliënte beroep in tegen de beslissing van de Secretaris-Generaal van het 

departement van Mobiliteit en Openbare Werken d.d. 2 oktober 2013. 

 

Ik verzoek u met aandrang om de openbaarmaking van bovenvermelde documenten, toe te 

staan onder de vorm van afschriftname, minstens onder de vorm van inzage. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Johan Verstraeten      

 

 

Bijlage: 

 

1. Aanvraag openbaarheid bestuursdocumenten 4/09/2013 

2. Beslissing 2/10/2013 


