
 

 

      

 

 

 
Beste WILOO lid, 
 

De vzw WILOO organiseert aanstaande zaterdag een kleine actie op de luchthaven van Oostende 

 

“Ludieke begrafenis van een paar luchtvaartregels” 
 

Wat is er aan de hand? 

 

Twee zorgelijke ontwikkelingen: 

 

1) Jarenlang streed WILOO voor een regelgeving die de luchtverkeersleiding (Belgocontrol) en piloten 

verplicht (zeker ’s nachts) om boven zee aan te vliegen of te vertrekken en niet boven de stad. Na jaren van 

actie voeren en juridische strijd en na (uiteindelijk goed) overleg op de kantoren van het Belgische 

Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) werden in augustus 2012  vliegrouteregels vastgelegd in de 

voorschriften voor de Oostendse luchthaven. 

In de praktijk merken we helaas sinds de laatste maanden dat de verkeersleiders van dienst en/of piloten 

deze regels vaak naast zich neerleggen. Bovendien wordt elk commentaar geweigerd op ons verzoek om 

uitleg over de redenen voor deze afwijkingen. 

 

2) Dit jaar werden er tot op heden in Oostende drie langdurige oefensessies (Touch & Go’s) met grote 

passagierstoestellen georganiseerd. Telkens werd door ons een overtreding op het reglement m.b.t 

oefenvluchten (niet op woensdag, niet na 18u ’s avonds, niet tijdens weekends…) vastgesteld. Onze 

bezorgdheid betreft vooral het feit dat de luchthavendirectie blijkbaar de ene uitzondering op de regel na de 

andere kan en mag toekennen, tot drie maal na elkaar. Zo worden afspraken (ook met de stad Oostende) 

totaal uitgehold en betekenisloos voor omwonenden. Na de tweede sessie met oefenvluchten op 13 februari 

2013 en na onze tweede klacht bij de Vlaamse milieu-inspectie werd bovendien plots een 

luchtvaartdienstnota uitgevaardigd waarmee “à la minute” en ”à la tête du client” een juridische veiligheid 

werd gecreëerd “tegen” eventuele acties van omwonenden met betrekking tot de structureel geworden 

uitzonderingen. Dit vinden wij totaal niet kunnen en een oneigenlijk gebruik van dienstnota’s. In 

extremis zou dit de mogelijkheid bieden dat er een dienstnota wordt gepubliceerd die het hele jaar door 

uitzonderingen toelaat!?  

 

Vandaar dat wij actie willen voeren met een symbolische begrafenis van de Oostendse vliegverkeerregels die in 

de praktijk een vodje papier lijken. Tijdens de actie krijgt u meer uitleg van ons bestuur en kunt u indien gewenst 

meer uitleg vragen over specifieke dossiers m.b.t. de stand van zaken op de Oostendse luchthaven en over onze 

verdere acties. 

 

E.e.a. gaat door op zaterdag 9 maart 10u, einde Rolbaanstraat (bij de bruingekleurde wachtpost). 

(Voor de precieze locatie zie keerzijde) 

 

Wij rekenen dan ook op uw steun en zouden uw aanwezigheid enorm op prijs stellen, 

 

Graag een seintje indien u aanwezig kunt zijn. 

 

Breng gerust vrienden en/of sympathisanten mee 

 

m.vr.gr., 

 

Het WILOO bestuur 

 

 

Vragen? Contacteer ons telefonisch op nr. 059-511119 



 

 

 
 


