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Nieuwsbrief leden & sympathisanten 

 
Beste WILOO-lid, 
Beste sympathisant, 
 
WILOO bestaat dit jaar 25 jaar! Gezien wij niet de vereniging van de grote feestneuzen zijn, is het 
wellicht aan u voorbijgegaan. AL 25 jaar strijden we ondertussen volkomen vreedzaam voor uw woon- 
en slaapcomfort rond de Oostendse luchthaven. Hoewel de overlast lang zo groot niet meer is als 
tijdens ons oprichtingsjaar vergeten we best niet dat er nog steeds een (vlieg)snelweg boven (of 
naast) onze hoofden klaar ligt voor onmiddellijk gebruik! Met alle mogelijke potentiële gevaren! 

 
Dat er een gevreesde toename zou komen van het verkeer met 
lawaaierige vrachttoestellen, na het verhogen van de 
geluidsnormen eind 2015 op verzoek van de uitbater maar 
afgezwakt door WILOO en uw talrijke bezwaarschriften, 
heeft zich (nog) niet voorgedaan. De private uitbater, het Franse 
Egis SA, slaagde er gelukkig niet in om (na tweeëneenhalf jaar 
aan het roer!) om de vrachtactiviteit weer nieuw ‘leven’ in 
te blazen.  
 
Wat de oefenvluchten betreft konden we afgelopen jaar, behalve 
de twee verschrikkelijke dagen van 8 en 9 augustus ‘16, niet 
echt  klagen. De overlast met de kleine vliegtuigjes daalde 
doordat we mede met uw massale steunbrieven een paar 
wijzigingen konden doordrukken in de milieuvergunning. Nog 
niet echt voldoende maar toch zijn we samen weer een paar 
stapjes vooruitgegaan! Zo staat nu eindelijk zwart op wit dat er 
op zon- en feestdagen totaal niet mag geoefend worden, dat er 
met grote toestellen max. 500 Touch&Go’s mogen per jaar en 
dat de kleinere lesvliegtuigen waaronder de ‘vliegende quads’ 
max. 77,3 dBA mogen produceren. 
 
Binnenin onze nieuwsbrief vindt u meer informatie over recente 
WILOO-activiteiten en de laatste stand van zaken in een aantal 
dossiers.  
 
Ondanks de huidige relatieve kalmte mag onze waakzaamheid 
niet verslappen. Daarom vragen we om uw lidgeld ook in 2017 
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,... WILOO mag ook bij een voorlopig falende private uitbater niet in 
slaap vallen. Ook in de toekomst dreigt er gedonder boven ons hoofd.  
 

 
Boven onze woonwijken geen oefenvluchten meer 
met B747, B737, A320 enz. ! 



WILOO in actie, een stand van zaken 
 
Zoveel mogelijk boven zee? 
In een van onze vorige edities vertelden we u hoe we er na een lange strijd in geslaagd waren om de regels 
voor het gebruik van de land– en opstijgbanen op de Oostendse luchthaven te laten wijzigen. En dit door 
middel van de zogenaamde  (AIP)1 “RUNWAY 
REGULATIONS” die vliegtuigen verplicht zoveel 
mogelijk boven zee te landen of op te stijgen.  
Ook in 2016, vier jaar na de invoering, merkten we 
dat de regels nog steeds niet altijd gevolg worden. 
De verkeersleiding (Belgocontrol) wil jammer 
genoeg nooit uitleg geven, zich verantwoorden of 
met ons in overleg gaan. Om een rechtszaak tegen 
Belgocontrol te kunnen starten klopten we jaren 
terug aan bij “Openbaarheid van Bestuur” met het 
verzoek de officiële meteo-data (die Belgocontrol 
zelf in handen houdt) vrij te krijgen. Door een 
regeringswissel en nieuwe benoemingen bij 
Openbaarheid van Bestuur duurde die procedure zeer lang! Eerst kreeg WILOO een gunstig signaal, de 
minister moet de data geven, finaal besliste Openbaarheid van Bestuur plots dat we teveel data vroegen 
en die dus niet geleverd kon worden. Resultaat na jaren: “nul” data.  Maar we geven niet op. Aan de hand 
van nieuwe vaststellingen zullen we een nieuw verzoek doen, dit keer naar meteo-data van slechts een 
paar overtredingen. We zijn benieuwd of er dan weer smoezen komen. Wordt vervolgd!  
We herinneren er aan dat opereren boven zee voor WILOO slechts een lapmiddel is en ons hoofddoel een 
volledige nachtsluiting blijft. Dit is de enige waarborg voor een gezonde nachtrust! 
 

Opleidings- en oefenvluchten, een stand van zaken 

Ook hier weer een lang verhaal! Omdat er m.b.t.  tot  
oefenvluchten via de milieuvergunning helemaal 
niets geregeld was vroegen we in 2015 een wijziging. 
Het Collegebestuur van Stad Oostende met voorop 
burgemeester Vande Lanotte hielp ons niet! Toch 
werd, mede door uw steunschriften een zeer 
gedeeltelijke aanpassing door de West-Vlaamse 
deputatie gehonoreerd. Jammer genoeg veel te 
weinig. Zo kwam er bijv. geen steun voor een totaal 
verbod van oefenvluchten met grote toestellen. 
Nochtans kunnen deze trainingen makkelijk op nabije 
luchthavens zonder omwonenden plaats vinden, 
zoals bijvoorbeeld te Merville, Reims (FR), enz.! 
Economie gaat blijkbaar voor op alles, ook op de 
gezondheid van burgers. Daarom tekenden we 
beroep aan bij de minister van (geen) leefmilieu 
Schauvliege. Resultaat, een zeer lichte wijziging, 
maar niks fundamenteels. Dit noodzaakte nieuwe 
acties. Onze advocaat hebben we verzocht een 
procedure te starten bij de Raad van State. Wat 
betreft de touch&go’s met kleinere toestellen zoals 
de fameuze “vliegende quads” type tweemotorige 
DA42 moeten we spijtig genoeg melden dat we er 
nog steeds niet helemaal van verlost zijn. Het gros 
mag niet meer oefenen, maar de minister heeft de 
beperkende voorwaarde van 76 dB, opgelegd door de W-Vl. deputatie, opgetrokken met 1,3 dB zodat 
sommige toch weer kunnen trainen. Ook dat kaarten we aan bij de Raad van State.  

WORDT VERVOLGD!  
1AIP = Aeronautical Information Publication  (intern. operationele regels voor 
vliegverkeer binnen bepaald gebied) 



En de QC’s? 
 

De Franse luchthavenuitbater EGIS vroeg midden 2015 de toelating voor verkeer met vrachtvliegtuigen met 
hogere piekgeluiden dan QC12. Tot einde 2019 werd een QCmax van 37 gevraagd.  Uiteraard hebben we ons 
hiertegen verzet. Jammer genoeg, en ondanks de steun van meer dan 1100 mensen die sa-
men met ons een bezwaarschrift indienden, vonden we ook hier in het Oostendse stadbe-
stuur geen medestander. Toch slaagden we er in de wensen van de EGIS af te zwakken. In 
plaats van QC-37 werd eind 2016 door de W-Vl. deputatie ‘slechts’ een QCmax van 26 toege-
staan. Omdat we hiermee niet tevreden waren startten we meteen een beroepsprocedure 
bij minister van (geen) leefmilieu Joke Schauvliege. Resultaat in 2016: een absoluut onvol-
doend antwoord. Tegen het advies van haar administratie in weigerde ze elke aanpassing! 
Zodoende zijn we ook tegen dit  besluit naar de Raad van State getrokken! Wordt vervolgd!   
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Parking in Raversijde… 
In de buurt van de Schoolstraat vroeg EGIS in 2015 een vergunning om op een braakliggend luchthaventer-
rein, met wat verf op de tarmac en een simpele toegangsweg, een (goedkope) nieuwe parking voor 550 au-

to’s aan te leggen. Dit vlak bij een kinderspeelpleintje en rakelings langs een woon-
huis! De buurt lag al onder de stank- en lawaaipluim van de Nieuwpoortsesteenweg! 
WILOO heeft met allerlei procedures de aanleg een jaar kunnen vertragen en beko-
men dat de parking enkel en alleen mag gebruikt worden wanneer de twee be-
staande parkings vol staan! 

Wist u dat... 
 de luchthaven bijna drie jaar na de privatisering nog steeds zwaar verlieslatend is. 

Het volstaat de jaarrekeningen van de uitbater “NV LEM Oostende-Brugge” of van 
de afhandelaar “NV Aviapartner Ostend” in te kijken en men treft er miljoenen ver-
lies en een negatief eigen vermogen aan. Normale bedrijven waren reeds lang fail-
liet. Enkel veel belastinggeld of diepe (Parijse) aandeelhouderszakken houden de-
ze “failed airport” drijvende. We zijn benieuwd of Europa dit alles blijft tolereren. 

 de door EGIS geïnvesteerde bedragen belachelijk laag en feitelijk puur kosmetisch 
zijn. Een nieuw vloerkleedje, wat nieuwe barkrukken, wat betonrotopvulling, een 
nieuw halletje…  Om economisch echt iets te veranderen zou veel meer op tafel 
moeten komen. Zeker als men ziet wat er in andere gelijkaardige luchthavens geïn-
vesteerd wordt en nodig is om resultaten te halen. 

 de belastingbetaler vorig jaar een paar miljoen euro ophoestte voor een portie op-
smuk van de tarmac op apron III ten behoeve van wat privéjets van de happy 1% 
van deze wereld. Veel passagiers zal het niet opleveren, het is eerder een cadeau 
aan de “very rich”. Het beton werd met veel vertoon in oktober vorig jaar ingehul-
digd door Sp.a-coryfee en W-Vl. deputé Franky De Block (1). 

 de luchthavendirecteur de heer Marcel Buelens binnenkort voor de correctionele 
rechter moet verschijnen te Charleroi beschuldigd van fraude met aanbestedingen 
tijdens zijn vorige activiteiten als CEO op de luchthaven van Brussels South.  

 de vrachtcijfers de afgelopen maanden weer sterk gedaald zijn. Vorig jaar kwam er 
gemiddeld één (1) vrachtvliegtuig per dag! De eerste vier maanden van 2017 min-
der dan één... 

 een paar honderdduizend passagiers extra nog geen “Boerejaar” betekent zoals 
beweerd werd in sommige media. Gelijkaardige (EU) luchthavens met tien à 20 
keer zoveel passagiers zijn verlieslatend. 

 in andere landen gelijkaardige regionale luchthavens gesloten werden (Cochstedt 
en Calden in Duitsland bijv.). Sommige werden in het kader van de 
“Energiewende” vol met zonnepanelen gezet. Het brengt meer op! 

 de grootste reden voor de huidige relatieve rust het dertig-jaar-lang-falen van de 
uitbating is. Door de kwaliteit van de milieuvergunning komt het niet. Er is nog 
werk aan de winkel voor WILOO... 

(1) http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20161023_02532851 



LIDGELD 2017 
 

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. 

 Oostendenaar een derderangsburger?  
 

 
 
 

Veel omwonenden weten het niet maar luchthavens met zeer na-
bije woonwijken zoals in Oostende, denk daarbij aan Deurne of 
Charleroi, zijn ‘s nachts volledig gesloten.  
 
Dat belet niet dat Charleroi (dicht van 23u tot 6u30) zo’n zeven 
miljoen passagiers kan bedienen. Waarom moet Oostende met 
bijna dertig keer minder passagiers open blijven ‘s nachts? 
Weet u het? Wij niet. Toch niet voor dat ene resterende vracht-
vliegtuig dat nog dagelijks komt!  
 
WILOO wil absoluut blijven gaan voor een definitieve nachtsluiting. 
Zo hebben de omwonenden (en kandidaat omwonenden) ook ech-
te zekerheid over nachtrust. Help WILOO dit doel te bereiken! 
 
 

  Koken kost geld  

Uw steun wordt sterk gewaardeerd 

mailto:info@wiloo.be

