Oostende, november 2019

Werkgroep rond de Impact van de Luchthaven van Oostende op de Omgeving
www.wiloo.be

Nieuwsbrief leden & sympathisanten
Beste WILOO-lid,
Beste sympathisant,
We zijn dit jaar later dan u van ons gewend bent. Normaal had u deze ledenbrief en het verzoek tot
hernieuwen van het lidmaatschap veel eerder moeten ontvangen. Omdat we begin dit jaar een aantal
gerechtelijke stappen zetten (een strafklacht bij de Procureur-Generaal te Brussel en een procedure
bij de Raad van State) en omdat er een tweetal nieuwe bedrijven startten (BCUBE / NSAC), kozen we
er voor om te wachten. Meer over dit alles op de volgende pagina’s.
U heeft het wellicht gemerkt. Ook dit jaar waren er veel vluchten
van TUI in de vroege en late uurtjes (enkel in Oostende
mogelijk!) met alle bijhorende overlast. Nog steeds is het voor
zeer velen niet mogelijk om in de zomermaanden bij (half)open
slaapkamervensters frisse lucht binnen te laten.
We moeten 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 zeven jaar actief), slaagde
er gelukkig ook dit jaar (weer) niet in om de vrachtactiviteit
veel nieuw ‘leven’ in te blazen. Wel merkten we de laatse
maanden een sterke toename van helikopter(oefen)vluchten, dit
terwijl er ook een verhuis van de militaire helikopterbasis van
Koksijde naar Oostende werd aangekondigd! Dat belooft straks.
Wat de oefenvluchten betreft konden we ook dit 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.

Boven onze woonwijken geen oefenvluchten meer
met B747, B737, A320, helikopters enz. !
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WILOO in actie, een stand van zaken
Rechtszaken 2018
Strafklacht bij de Procureur-generaal te Brussel
Begin dit jaar werd onze aandacht gevestigd op een aantal
malversaties bij de privatisering van de regionale
luchthavens van Antwerpen en Oostende. Samen met
activisten rond de luchthaven van Deurne en met de Bond
Beter Leefmilieu deden we in mei 2019 via ons raadsman
dan ook een “aangifte van vermoedelijke valsheid in
geschrifte gepleegd door twee regeringsleden van de
Vlaamse Regering in de uitoefening van hun ambt”.
Meer info op: http://bit.ly/2H8i3AM
Op basis van allerlei documenten zagen we o.a. dat:

documenten door de Vlaamse regering werden
geantidateerd;

stukken bij het oprichten van de LOMs1 bij de
notaris onrechtmatig werden ingebracht;

de (sterk verminderde) kapitaalinbreng in de beide
LOMs niet decretaal gedekt was;

derden-inkomsten voor de LOM werden omgeleid
naar de LEM (de luchthavenuitbater);

de EU-commissaris verkeerd werd ingelicht.
Dit alles om in 2014 de concessievergoeding voor de
regionale luchthavens zo laag mogelijk te kunnen houden
en de enige overgebleven kandidaat luchthavenuitbater
(EGIS) toch maar aan boord te hijsen. Resultaat: de lusten
voor de privé en de lasten voor de overheid!
Momenteel hebben we na zes maanden (nog) geen
antwoord van de Procureur-generaal. Wel vernamen we zeer recent dat de EU-commissaris mevr. Vestager de
steun voor de regionale luchthavens (gedeeltelijk) zou goedgekeurd hebben. Veel over dit laatste is nog onduidelijk.
De luchthaven van Oostende krijgt bijv. jaarlijks (enkel al aan exploitatiesteun) zo’n €6,8 milj. steun terwijl uit de EUnota blijkt dat slechts €2,3 milj. toegelaten is. Moet dan €4,5 milj. teruggestort worden? We volgen het verder op.

Onze (nieuwe) stap naar de Raad van State in 2019
Zoals u wellicht weet haalden we eind 2018 een schitterende overwinning bij de
Raad van State. Het besluit van minister Schauvliege om zeer lawaaierige
vrachttoestellen (tot QC-26) toe te laten, werd vernietigd. Helaas verleende dezelfde
minister een paar maanden later, door middel van een nieuw cosmetisch aangepast
besluit, een nieuwe toelating voor deze hoog-QC-lawaaibakken. Waarop wij in deze
zaak voor de tweede keer naar de Raad van State trokken.
Toekomstige Juridische stappen in onze pipeline
- Naast bovenvermelde strafklacht plannen we ook een burgerlijke zaak, een “dagvaarding in nietigheid
van de notariele aktes van kapitaalsverhoging en erfpachtovereenkomsten”, tegen de LOMs. Dit is echter
een zeer lange en vrij kostelijke stap die bovendien kan interfereren met de strafklacht.
- En plannen we een rechtszaak tegen de luchtverkeersleider Skeyes (het vroegere Belgocontrol) wegens
het vaak niet naleven van het AIP2, meer bepaald met betrekking tot de verplichting om vliegtuigen zoveel
mogelijk boven zee te sturen.
Omdat we zuinig willen zijn met onze middelen, wachten we met deze twee laatste procedures even af.
1

LOM = Luchthaven Ontwikkeling Maatschappij (overheidsvehikel voor het in
stand houden van de luchthaveninfrastructuur)
2
AIP = Aeronautical Information Publication (intern. operationele regels voor
vliegverkeer binnen bepaald gebied)
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WORDT VERVOLGD!

Ostend Moneyland Airport
Ten behoeve van de superrijken die over een privéjet of helikopter beschikken werd in 2018 op de luchthaven een soort mini tweede ontvangst- en dienstengebouw in gebruik genomen nabij Raversijde.
De voorbereidende werken waren op kosten van de belastingbetaler, er
werden miljoenen gespendeerd om de lokale tarmac en een laadvloer
van een grote loods te vernieuwen.
Het bedrijf (North Sea Aviation Center) zorgt er voor afhandeling en
onderhoud van de privéjets, speciale faciliteiten voor douane– en pascontrole, logies voor piloten, enz. Nadat bijv. kapitaalkrachtige VIP passagiers worden afgezet op de luchthaven van LONDON City, waar de parkeerplaatsen voor vliegtuigen overvol zijn, kunnen hun toestellen en personeel dan doorvliegen naar Oostende (1).
Ps.: veel van de zakenvliegtuigen worden geregistreerd in belastingparadijzen waar geen taksen moeten
worden betaald, net zoals veel van de (geanonimiseerde) bezittingen van de eigenaars van de toestellen.
Waarom we de naam van de luchthaven veranderd hebben in “Ostend Moneyland Airport” spreekt voor
zich. Wie wil weten waar de term Moneyland (LONDON) vandaan komt zie (2) of leest het boek (3).
(1) http://bit.ly/2J5sIM4

(2) http://bit.ly/2Yn944v

(3) http://bit.ly/2KGWb0U

Wist u dat...
Er (weer) een nieuwe vrachtafhandelaar is op de luchthaven, nl. het Italiaanse
“BCUBE”. Ze is gevestigd in de ouwe MK Airlines loods die jaren leeg stond.
• En dit terwijl de traditionele afhandelaar Aviapartner zo goed als failliet ging eind
vorig jaar. Aviapartner werd begin dit jaar, na maanden in bescherming tegen
schuldeisers te zijn geweest, tot leven gewekt als “Aviation Services Ostend NV”.
Wel werden onlangs jaarcijfers (jaar 2018) gepubliceerd. Erg fraai zijn ze niet, een
negatief eigen vermogen van €2,7 miljoen en een gecumuleerd verlies van bijna
€3 miljoen!
• Dit alles terwijl de totale vracht op de luchthaven weer sterk aan het dalen is!
•

•

De vliegtuigafbreker “Aerocircular” na een jaar vertraging eindelijk van start is gegaan op hun locatie aan de Rolbaanstraat. De firma wordt voor 90% gecontroleerd
vanuit het Zwitserse “S&D International SARL”. Driemaal raden waarom dat zo is.

en...
•

WILOO plannen heeft om mee te werken aan een
netwerk van fijnstof meettoestelletjes en daarnaast
ook een geluidsmeetnetwerk wil initialiseren met
automatische klachtenmelding.
Leden die hieraan willen meewerken en een toestelletje thuis willen aankoppelen, vragen we om een
seintje te geven. Eén toestelletje werd reeds geplaatst op 400 meter van de startbaan bij een lid. De
prijs van de toestelletjes (zo’n 50 euro) is voor rekening WILOO. De aansluiting is draadloos via WIFI.
Leden moeten wel een buitenstopcontact beschikbaar hebben.

•

De luchthavenuitbater twee maal per jaar, zonder dat ook maar één omwonende
gehoord wordt, een “luchthavenbuurtkrant” verspreidt. Dit gebeurt op zo’n oplage
dat de hele stad bediend wordt. In feite is het een “good news” reclameblaadje.
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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;
Snepstraat 6; Hoopstraat 23; André Chocqueelstraat 6; Elisabethlaan 233.

Koken kost geld

Uw steun wordt sterk gewaardeerd

LIDGELD 2019
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.
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