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10 WILOO standpunten - Gedeeltelijk akkoord (zie opmerkingen)
Ik heb persoonlijke initiatieven genomen zie commentaar
Verbod op nachtvluchten - Akkoord
Geen oude rookbakken van toeste11en! Akkoord

Deze1fde QC's a1s in zaventem - Akkoord
WGO normen invoeren - Akkoord

Dagvluchten beperken - Akkoord
startbaan halveren - Gedeeltelijk akkoord (zie opmerkingen)
Ook een luchtkwaliteitsmeetnetwerk - Akkoord

Bufferzones aanleggen - Akkoord
Met grote vliegtuigen zoveel mogelijk boven zee 1anden en opstijgen - Akkoord
Sportvliegerij en helikopters boven woonzones verbieden - Niet akkoord
Helikopters boven woonzones verbieden - Gedeeltelijk akkoord (zie opmerkingen)
Oefenv1uchten verbieden - Gedeeltelijk akkoord (zie opmerkingen)
Baillière
Arne
Avanti!
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Buiten de raad heb ik meegewerkt aan het tot stand komen van de "P1anespotting" -burgerlijke
inspectie- acties tegen het gebruik van de luchthaven door het Amerikaanse leger tijdens de
oorlog in Irak. Daarvoor werd ik tweemaal gearresteerd door de federale ordedinsten met
admin.istratieve aanhouding tot gevo1g.

Binnen de raad heb ik druk uitgeoefend om tot een veroordeling van dit gebruik van de
luchthaven voor een internationale i1legale agressie te komen, via een motie die uiteinde1.ijk
door de raad .is gestemd.

Het valt op te merken dat de 1uchthaven sindsdien minder gebruikt werd door het amerikaanse
1eger en bv. .in het schandaa1 van de internationale CIA- vluchten geen enke1e ro1 heeft
gespee1d.

Toekomstgericht wi11en we met Avanti! wi1len werken aan de ontmanteling van het Navo-statuut
van de Oostendse luchthaven (stap 1. .in de ontmanteling van de NAVO) en het rentabiliseren van
het gebouw, door ook niet-luchthavengebonden act.iv.iteiten erin onder te brengen.

Ook de verklein.ing behoort tot de mogelijkheden, dus een stuk minder startbaan voor het
ontluiten van de luchthaven enerzijds, en de creatie van een groen geb.ied anderz.ijds.

vraag2:

vraag3:

vraag4a:

vraag4b:

vraagS:
Het hangt ervan af: hoe Oostende evolueert. Als het een vergrijzend slaperig kuststad je blijft,
dan zal een frequent.ie van eens .in het uur of ze1fs eens om de twee uur vodoende zijn.
Maar als de economische dynamiek losbreekt, en de stad op exponentiële wijze groeit en verjongt
(je moet er in blijven geloven, ondanks het huidige beleid) dan kan het zijn dat de frequent.ie
verhoogd moet worden, om de economie zuurstof te geven. Maar als we de resultaten van de
huidige beleidsmakers bekijken op het geb.ied van 1tMT, Sabena en DHL, moeten we ons daar
(helaas?) niet te veel zorgen over maken.

vraag6 :
Avanti! zou eerder opteren voor een drievierde of tweederde startbaan (2.4 KM) want kortere
startbanen brengen ook meer ge1uidsoverlast met zich mee.

vraag7 :

vraag8:

vraag9a:

vraag9b:
De sportv1iegerij is een hobby als een ander en heeft ook zijn charmes. Het geraas van een
Boeing 747 of een Antonov kan je toch niet vergelijken !Jlét het de kleine motor van een
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ontspanningsvliegtuig. Dit is een standpunt waar voor Avanti! overleg voor nodig is: hinder
zoveel lI1ogelijk vernri.jden, lIlaar een totaal verbod is niet wenselijk.

vraag9c:

zie vorige punt

vraagJ.O:

Oefenvluchten zorgen voor hinder, lIlaar zijn ook onlllisbaar 0111tot een veilige luchtvaart te

komen. 0In auto te rijden IIlOet ook eerst geoefend worden, indien lIlen de verplichte oefen-uren

zou beperken en de Inensen zonder de nodige training de baan op sturen, zouden de gevolgen al
snel niet te overzien zijn. Avanti! wil wel een totaal verbod op IIlilitaire oefenvluchten.
Sowieso lI1oeter gezocht worden naar een alternatief: waar kunnen oefenvluchten uitgevoerd
worden zonder oll1wonenden te hinderen?
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