
*******************************************************************************
VRAAG1:
VRAAG1A:
VRAAG2 :
VRAAG3:
VRAAG4A:
VRAAG4B:
VRAAG5:
VRAAG6 :
VRAAG7 :
VRAAG8: Bufferzones aanleggen - Akkoord
VRAAG9A: Met grote vliegtuigen zoveel mogelijk boven zee landen en opstijgen -

gedeeltelijk akkoord (zie opmerkingen) 7
VRAAG9B: Sportvliegerij en helikopters boven woonzones yerbieden - Gedeeltelijk akkoord
(zie opmerkingen)

VRAAG9C: Helikopters boven woonzones verbieden - Akkoord
VRAAGIO: oefenvluchten verbieden - Akkoord
Naalîl: Devoldere
Voornaam: Koen (voor Krista Claeys)
Partij: CD&V
Date: 19.07.2006
Time: 14:23

10 WILOO standpunten - Volledig akkoord
Ik heb persoonlijke initiatieven genomen zie
Verbod op nachtvluchten - Niet akkoord
Geen oude rookbakken van toestellen! Akkoord

Dezelfde QC's als in zaventem - Gedeeltelijk
WGO normen invoeren - Niet akkoord

commentaar

akkoord (zie opmerkingen)

Startbaan halveren - Gedeeltelijk akkoord (zie opmerkingen)

~

vraagl:

vraagla:
Belangrijkste is de recentste beslissing op Vlaams niveau tot gedeeltelijke privatisering
luchthaven.

vraag2:
De recente milieuvergunning is een goed uitgangspunt. Het heeft geen zin die op korte termijn
te herzien.

vraag3:

vraag4a:
Opnieuw aansluiten bij de recente milieuvergunning. Brussel is niet noodzakelijk altijd en in
alle omstandigheden te vergelijken met Oostende. De intensiteit in Brussel is véél, véél hoger.

vraag4b:
Of de kusttram mag ook afgeschaft worden... !

vraag5 :
Te detaillistisch. Heb hier werkelijk geen mening over.

vraag6:
Een toerisme luchthaven kan zeker een meerwaarde zijn, zeker met de huidige manier van reizen
(snelle city trips naar steden met een luchthaven) .
Een vrachtluchthaven in samenwerking met een zeehaven kan ook een meerwaarde bieden. Ik ben
akkoord om te stellen dat het belastinggeld dat hieraan gespendeerd wordt, zeer beperkt moet
blijven.

vraag7:

vraag8:

vraag9a:
Op zich akkoord. Ik vraag me alleen af of het juridisch hard te maken is, gelet op de vele
luchtvaartverdragen.

vraag9b:
Akkoord dat je wil praten en bv. komen tot een gent1.emen's agreement. Niet akkoord met uw
denigrerende en overdreven beschrijving van sportv1.iegers. Respect moet van beide kanten komen.

vraag9c:
Akkoord, maar ik zie het probleem niet.

vraaglO:


