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Nieuwsbrief leden & sympathisanten
Beste WILOO-lid,
Beste sympathisant,
We zijn dit jaar later dan u van ons gewend bent. Onze excuses. Normaal had u deze ledenbrief en
het verzoek tot hernieuwen van het lidmaatschap veel eerder moeten ontvangen. We kozen er
evenwel voor om te wachten tot er nieuws kwam van de Raad van State (in verband met onze twee
lopende procedures) en op de publicatie van het vijfde jaarverslag van de luchthavenuitbater (EGIS/
LEM Oostende-Brugge NV). Deze info ontvingen we twee weken terug. Daarover meer op de volgende
pagina’s.
U heeft het wellicht gemerkt. Door het stijgende aantal vluchten
van TUI in de vroege en late uurtjes (enkel in Oostende
mogelijk!) is de overlast het afgelopen jaar iets gestegen.
Daarom moeten we ons blijvend bewust zijn van het feit dat
er nog steeds een volledig uitgeruste (vlieg)snelweg boven
(of naast) onze hoofden klaar ligt voor expansie van het
vliegverkeer! Met alle mogelijke potentiële gevaren vandien!
Een gevreesde toename van het verkeer met lawaaierige
vrachttoestellen, na het verhogen van de geluidsnormen eind
2015, heeft zich (nog steeds) niet voorgedaan. De private
uitbater, het Franse Egis SA (nu al vijf jaar actief), slaagde er
gelukkig weer niet in om de vrachtactiviteit in 2017/18 veel
nieuw ‘leven’ in te blazen. Meer hierover binnenin.
Wat de oefenvluchten betreft konden we afgelopen jaar niet echt
klagen. De overlast van de kleine vliegtuigjes en de
tweemotorige DA42’s blijft laag. Nog steeds geldt dat er op zonen feestdagen totaal niet mag geoefend worden, dat er met
grote toestellen max. 500 Touch&Go’s per jaar mogen plaats
vinden, en dat de kleinere lesvliegtuigen waaronder de
‘vliegende quads’ max. 77,3 dBA kunnen produceren!
Onze waakzaamheid mag niet verslappen. Daarom vragen we u
om uw lidgeld te vernieuwen en onze werking te blijven
ondersteunen. Honderden trouwe leden deden dit de vorige
jaren en dank zij hun en uw trouwe steun zijn we in staat de
druk op het luchthavendeksel te houden.
WILOO ijvert, zoals steeds, voor een definitieve en volledige
nachtsluiting, een halvering van de baan, hergebruik van
bepaalde terreinen, opstijgen en landen boven zee, vliegroutes
weg van de woonwijken,... WILOO mag ook bij een voorlopig
falende private uitbater niet in slaap vallen. Ook in de
toekomst dreigt er gedonder boven onze hoofden.

Boven onze woonwijken geen oefenvluchten meer
met B747, B737, A320 enz. !

WILOO in actie, een stand van zaken
Zoveel mogelijk boven zee?
“Het wordt een zeel lang verhaal”

In een van onze vorige edities vertelden we u hoe
we er na een lange strijd in geslaagd waren om de
regels voor het gebruik van de land– en
opstijgbanen op de Oostendse luchthaven te laten
wijzigen. En dit door middel van de zogenaamde
(AIP)1 “RUNWAY REGULATIONS” die vliegtuigen
verplicht zoveel mogelijk boven zee te landen of op
te stijgen.
In 2016, vier jaar na de invoering, merkten we dat
de regels nog steeds niet altijd gevolgd werden. De
verkeersleiding (Belgocontrol) wil jammer genoeg
nooit uitleg geven, zich verantwoorden of met ons
in overleg gaan. Om een rechtszaak tegen
Belgocontrol te kunnen starten, klopten we jaren geleden al aan bij “Openbaarheid van Bestuur” (OVB) met
het verzoek de officiële meteodata (die Belgocontrol zelf in handen houdt) vrij te krijgen. Door een
regeringswissel en nieuwe benoemingen bij OVB duurde die procedure zeer lang! Eerst kreeg WILOO een
gunstig signaal, de minister moest de data geven. Echter finaal besliste het OVB plots dat we teveel data
vroegen en deze dus niet geleverd kon worden. Resultaat in 2016 na vier jaren: “nul” data.
Maar we gaven niet op. WILOO deed een nieuw verzoek bij OVB, dit keer naar de meteodata van slechts
een paar overtredingen. En het OVB besliste dit keer dat de minister op korte tijd de info moest leveren.
Helaas, tot onze stomme verbazing, werd ons door het OVB geantwoord dat de minister niet reageerde op
hun bevinding! Tot plots een paar maanden later uit het niets een paar “Belgocontrol
meteodatabestanden” in onze mailbox belandden! Jammer genoeg bleken ze van een formaat te zijn dat
totaal onleesbaar was voor wie niet over de bijhorende software beschikte! Formeel werden we dus
eindelijk in 2017 geïnformeerd… en feitelijk hadden we er niks aan.
WILOO overweegt niettemin om binnenkort toch juridische stappen te zetten op basis van openbare
meteodata die men op het web kan vinden. De onwelwillende spelletjes van Belgocontrol de “staat in de
staat” kunnen we nu ook voorleggen aan de rechter. Dit Belgocontrol-verhaal wordt dus ‘vervolgd’.
We herinneren er aan dat opereren boven zee voor WILOO slechts een lapmiddel is en ons hoofddoel een
volledige nachtsluiting blijft. Dit is de enige waarborg voor een gezonde nachtrust!
Opleidings- en oefenvluchten, een stand van zaken
Nog steeds komen grote buiten- en binnenlandse maatschappijen
zoals bijv. EasyJet (4/10/18), Aer Lingus (10/9/18) en TUI oefenen in
Oostende i.p.v. te Vatry (FR). Het Antwerpse Flying Group (op
8/10/18) kwam zelfs speciaal over van Deurne om hier te trainen!
De Belgische vrachtmaatschappij ASL Airlines traint dan weer wel in
Vatry! Een dikke proficiat!
Met uw steun hebben we gelukkig twee jaar terug wat
beperkingen in de milieuvergunning kunnen doen toevoegen (zie
vorige nieuwsbrief). Van onze raadsman vernamen we onlangs
dat het zeer moeilijk wordt om nog meer te halen via (kostelijke)
rechterlijke procedures. Onze zaak bij de Raad van State omtrent
de oefenvluchten is dan ook gestaakt.
WILOO volgt dit dossier verder op, moest e.e.a. escaleren zullen
we ons moeten beraden over nieuwe acties.
1

AIP = Aeronautical Information Publication (intern. operationele regels voor
vliegverkeer binnen bepaald gebied)

WORDT VERVOLGD!

En de QC’s?
Even herinneren:
•
De Franse luchthavenuitbater EGIS vroeg midden 2015 de toelating voor verkeer met vrachtvliegtuigen met hogere piekgeluiden dan QC12. Tot einde
2019 werd een QCmax van 37 gevraagd.
•
WILOO slaagde er in om met de steun van meer dan 1100 mensen, die samen met ons een bezwaarschrift indienden, de wensen van EGIS af te zwakken. In plaats van QC-37 werd eind 2016
door de W-Vl. deputatie ‘slechts’ een QCmax van 26 toegestaan.
•
Omdat we hiermee niet tevreden waren startten we meteen een beroepsprocedure bij minister
van (geen) leefmilieu Joke Schauvliege. Resultaat in 2016: een absoluut onvoldoend antwoord.
Tegen het advies van haar administratie in weigerde ze elke aanpassing! Zodoende zijn we tegen haar besluit naar de Raad van State getrokken!
Goed nieuws!
Op de zitting van de Raad van State van 11 oktober ‘18 werd ons dossier behandeld. Onze raadsman heeft
toen verwezen naar het zeer gunstige advies van de Auditeur! In zijn pleidooi heeft hij hier uitdrukkelijk
veel aandacht aan besteed. Binnen enkele maanden kunnen we een arrest verwachten.

De kans is bijgevolg zeer groot dat QC 12 weer de regel wordt en de lawaaierige vrachttoestellen
type B747 ‘s nachts niet langer kunnen opstijgen!

Het resultaat na vijf jaar private uitbating!

Als we de berichten in de
media mogen geloven gaat
het goed met de luchthavenuitbating. De naakte cijfers vertellen echter een ander verhaal.
- In de jaarrekening 2017 van de “LEM Oostende-Brugge NV” (EGIS SA) 2017 staat er in de boeken, na vijf
jaar privaat beheer, een negatief eigen vermogen van 1,7 miljoen euro en een over te dragen verlies van
2,14 miljoen euro! En dit ondanks een exploitatiesteun van zo’n 7 miljoen euro van de Vlaamse Overheid en
het zo goed als gratis in gebruik hebben van de peperdure zwaar onderbenutte luchthaveninfrastructuur!
- Wie kijkt naar het vermogen van de LEM om aan zijn schulden te voldoen, op korte en op lange termijn (zie
figuur), merkt dat het water nu bij de LEM tot aan de lippen staat. Gelukkig heeft het Franse moederbedrijf
diepe zakken. Ondertussen werd bij de LEM een Italiaanse manager vervangen door een Nederlander.
- Het lijkt er op dat de uitbater
meer en meer kiest voor een
toekomstige rol als service
‘heaven’ for the “happy few”.
Daarin wordt wel wat geïnvesteerd! En dit met steun van de
Vlaamse Overheid en ten bate
van rijke zakenlui, bankiers,
shopping oliesjeiks... Die worden
dan eerst afgezet in hartje London terwijl hun privéjets en bemanning in Oostende worden “geparkeerd”.
Lees hiervoor op URL http://bit.ly/2J5sIM4: “Ostend-Bruges International Airport. With its location on the
North Sea coast across from the UK, its operators believe it will make a low cost parking option for Londonarea aircraft.“ .
Of de pap daarmee gekoeld zal worden in Parijs? We doubt it.

Wist u dat...
Er een nieuwe vrachtafhandelaar is op de luchthaven, nl. “Fenair BVBA”.
Volgens AVC-transcom betreft het een ‘louche’ onderaannemer van Aviapartner!
Van de drie Marokaans-Belgische bedrijfsleiders werden er twee geroyeerd. Zover
wij konden uitmaken werkt er welgeteld één man!
• Van de aangekondigde vliegtuigafbreker “Aerocircular” op apron1 horen of zien
we niet veel meer. De bouwvergunning voor hun loods is verlopen. Van hun grootse plannen is weinig te merken.
• Aviapartner Ostend NV legde in 2017 (nog steeds) geen jaarrekening neer!
•

Heeft u een verzoek?
Ik zou graag hebben dat WILOO (schrappen wat niet past)
- zich (meer) inzet voor,
- of (vooral) aandacht besteedt aan:
1.

2.
3.
4.
5.
Op de bus doen of opsturen naar het WILOO-bestuur op volgende adressen: Kruidenstraat 19; Roerdompstraat 32;
Kievitstraat 20; Snepstraat 6; Hoopstraat 23; André Chocqueelstraat 6; Elisabethlaan 233.

Koken kost geld

Uw steun wordt sterk gewaardeerd

LIDGELD 2018
Mogen wij voor onze werking verder op uw steun rekenen en de leden vragen hun
lidmaatschap te vernieuwen en aan de sympathisanten om lid te worden?
Het lidgeld bedraagt ongewijzigd zoals steeds :
- gewoon lid 10 euro
- erelid 25 euro
- studenten en gepensioneerden 5 euro
Alle bedragen groter of kleiner zijn natuurlijk ook welkom ! Samen sterk !
Wil je elektronisch op de hoogte gehouden worden ? Geef uw e-mailadres op in het vak mededeling
van uw storting of overschrijvingsformulier. Rek. nr. vzw WILOO: BE03 5230 8032 6684.
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.

