
Aan het College van Burgemeester 

en Schepenen van en te Oostende 

Stadhuis 

Vindictivelaan 1 

8400 Oostende 

 

 

Kruidenstraat 19, 8400 Oostende  

8 juli 2015 

 

Geachte heer Burgemeester,  

Geachte leden van het Schepencollege,  

 

 

Betreft: bezwaar tegen de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg 

van een parking en een toegangsweg op de luchthaven Oostende-Brugge door de nv 

LUCHTHAVEN EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ (LEM), gevestigd in de 

Nieuwpoortsesteenweg 889, 8400 Oostende.  

Het betreft de terreinen AFD/D.MIDDELK.-LEF./,sectie A, nr(s) 0026D, 0038G 3, 0065N 3 

Uw aankondiging ref.: 710-01/2015/1/249 

 

Hierbij wenst VZW WILOO bezwaar in te dienen tegen bovenvermelde aanvraag voor aanleg 

van een parking voor zo’n 500 voertuigen en een toegangsweg zeer dicht bij de huizen van de 

woonwijk Raversijde. 

 

Ongetwijfeld zal de toename van verkeer in de directe omgeving van de woonwijk, gezien de 

talrijke zeer vroege vertrek- en de zeer late aankomsttijden van de passagiersvliegtuigen op de 

luchthaven, sterk verhoogde geluidsoverlast veroorzaken in de vroege en de late uurtjes. 

Bovendien zijn er ook ‘s nachts vaak aankomsten van passagierstoestellen. Toenemend 

verkeer betekent meer lawaai, slaapverstoring, uitstoot van ultrafijn stof door wagens, en 

veroorzaakt bijgevolg ook ernstige gezondheidsschade. Dit werd niet onderzocht. 

 

We verwijzen naar het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 waarin staat dat als 

de stedenbouwkundige aanvraag betrekking heeft op het aanleggen van tenminste 200 

parkeerplaatsen, een mobiliteitsstudie verplicht is. Deze studie werd niet gemaakt. 

 

Gezien de parking met zijn toegangsweg bovendien rakelings aan de kinderspeel- en 

ontmoetingsplaats in de Schoolstraat komt te liggen, vragen we een weigering van deze 

werken op de gevraagde locatie. Op de luchthaven zijn er andere en geschiktere terreinen om 

parkings aan te leggen zonder dat de directe aangrenzende omwonenden worden getroffen en 

zonder dat ook een nieuwe weg moet aangelegd worden. De kostprijs voor de uitbater kan 

geen argument zijn.  

 

 

Namens VZW WILOO 

Bestuurslid 

    


