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Nieuwsbrief leden & sympathisanten 

 

Beste WILOO-lid, 
Beste sympathisant, 

 
Met deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over recente WILOO-activiteiten. Wij geven u de 

laatste stand van zaken in een aantal dossiers en wijzen daarbij op de immer aanwezige gevaren voor 

onze woonkwaliteit en veiligheid die ook vandaag nog steeds boven ons hoofd hangen!  

Hoewel de luchthaven, wat betreft de vrachtactiviteit, momenteel blijvend in een sukkelstraatje van 

immer dalende trafiek zit, is de (vlieg)snelweg boven (of naast) 

ons hoofd hierdoor ook in 2013 niet verdwenen! Beleidsmakers 

dromen nog steeds om Ostend-Bruges Airport door middel van 

privatisering veel drukker te maken.  

 

Een jaar terug schreven we dat het einde van de nu wel zeer 

lange privatiseringsprocedure in zicht was en zeer waarschijnlijk 

het Franse Egis Avia SA als luchthavenuitbater einde 2012 aan 

de slag zou gaan. We zijn ondertussen (nogmaals) een jaar 

verder en er is weer geen beslissing van de Vlaamse 

regering.  

 

Hetzelfde wat betreft onze stap naar De Raad van State (in 

2005), ook hier is nog steeds geen beslissing gevallen.  

 

Meer over dit alles op de volgende pagina’s.  

 

Ondanks al die besluiteloosheid van de overheid en de relatieve 

kalmte door de economische crisis mag onze waakzaamheid niet 

verslappen. Daarom vragen we om uw lidgeld ook dit jaar 

opnieuw te vernieuwen en onze werking te blijven ondersteunen 

in 2013. 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 nog niet in slaap vallen. 

Ook in de toekomst dreigt er gedonder boven ons hoofd.  

 

 

Boven onze woonwijken ook geen “stuntvliegwerk” 
en showkes... 



WILOO in actie 
 
Zoveel mogelijk boven zee? 
In onze vorige editie vertelden we u hoe we er na een lange strijd in geslaagd waren om de voorschriften 
van de Oostendse luchthaven te laten wijzigen. En dit door middel van de zogenaamde  “RUNWAY 
REGULATIONS” die vliegtuigen verplicht zoveel 
mogelijk boven zee te landen of op te stijgen.  
Een jaar na de invoering is onze evaluatie van de 
resultaten ietwat gemengd. We blijven met grote 
vragen zitten, want soms worden de nieuwe regels 
toegepast en soms ook niet. Daarom vroeg WILOO 
tijdens  de jongste ontmoeting met alle 
betrokkenen eind vorig jaar in Brussel om hier 
regelmatig contact over te hebben. De 
verkeersleiding (Belgocontrol) had daar echter 
geen zin in, zogezegd omdat dit teveel werk zou 
meebrengen. Volgens ons wil men gewoon geen 
pottenkijkers. WILOO legt zich hier niet bij neer.  
Een transparante overheid moet niet wegvluchten maar vragen van burgers beantwoorden! Als er te 
weinig uitvoering komt van de nieuwe regels dan neemt WILOO nieuwe juridische stappen! We herinneren 
er aan dat opereren boven zee voor WILOO slechts een lapmiddel is en ons hoofddoel een volledige 
nachtsluiting blijft. De enige waarborg voor een gezonde nachtrust! 
 

Opleidings- en oefenvluchten: ongeziene arrogantie. 
Begin dit jaar werden drie 
sessies oefenvluchten met 
een groot passagierstoestel 
gehouden. Daarbij werden 
zowat alle regels 
overtreden. Toen WILOO 
hierover meteen klacht 
neerlegde werd als 
antwoord hierop een 
dienstnota uitgevaardigd die alle protest neutraliseerde. Nog straffer, zonder iets te melden werd nadien 
met de grove borstel het reglement op de oefenvluchten op maat van de luchthaven aangepast (zie figuur). 
Oefenvluchten mogen voortaan weer tijdens de vakantie- en blokperiodes en tot 21 uur.  Veel 
beperkingen, die we in 2006 met veel moeite via de milieuraad en de stad Oostende hadden kunnen 
afdwingen, werden gewoon van tafel geveegd. Een en ander getuigt van grote arrogantie. 
 

WILOO in actie: ludieke begraving van de vliegreglementen. 
Om aandacht te vragen voor de ongeziene manier waarop de 
overheid omgaat met afspraken en vliegvoorschriften heeft 
WILOO  op 9 maart ‘13 een ludieke actie gevoerd. Daarbij 
werden de tot “vodjes papier” verworden 
luchtvaartreglementen voor de Oostendse luchthaven 
plechtig  begraven.  
Maar daar bleef het niet bij. WILOO heeft formeel klacht 
neergelegd bij de Belgische luchtvaartinspectie en op het 
Europese niveau bij de EASA (Europese toezichthouder). 
Meer info over deze actie vindt u op onze website op 
http://www.wiloo.be/wiloo_begraaft_aip_oostende.htm. 
Zodra wij antwoord hebben op onze officiële klachten komen 
wij hier uiteraard op terug.  

                                                                             WORDT VERVOLGD!  



  

Hoe zat het ook al weer met Tom? 
 

In opdracht van de VRT voor het programma “Tomtesterom” en in samenwerking met Jetairfly werd ten behoeve 
van de kijkcijfers en reclame in mei 2011 een gevaarlijke stunt 
met een Boeing 737 boven Oostendse hoofden uitgevoerd.  
Door een zogenaamd “gaatje in de wetgeving” was het vol-
gens Jetairfly mogelijk om Tom Waes valselijk als een begin-
nend kandidaat-piloot meteen met een B737 te laten vliegen!  
WILOO was "not amused" en diende klacht in bij de Belgische 
luchtvaartinspectie en het parket. Deze laatste besliste on-
langs om niet te vervolgen. De reden hiervoor is niet meteen 
duidelijk. Via onze raadsman hebben we alvast de stukken 
opgevraagd.  
Los hiervan is geheel duidelijk, na een aantal gesprekken die 
WILOO had met de luchtvaartautoriteiten, dat Jetairfly en 
Tom Waes wel degelijk in overtreding waren met de regle-
menten  en dat er nooit een gaatje in de wet is geweest.  
Volgens algemeen directeur Frank Durinckx van het Belgische directoraat-generaal der luchtvaart (DGLV) zijn er 
sancties opgelegd! Welke wou hij nog niet zeggen. WILOO hoopt in elk geval dat deze sancties voldoende streng 
zijn om iedereen met leuke reclamestuntideetjes voortaan voldoende af te schrikken. Wij vragen een zware geld-
boete en een schorsing van de hoofdpiloot van Jetairfly. Wordt vervolgd!   

WILOO PETITIES 

  ‘Rust in de tuin’ & ‘Vliegtuigloze 

zondag’ 
 

Vorige editie vroegen we u om onze petitie te tekenen. Velen hebben dit gedaan. Zodra meer duidelijk is rond 
bepaalde dossiers zullen we de petities bij de betrokkenen voorleggen!  

WILOO gaat internationaal! 
WILOO is lid geworden van UECNA (European Union Against Aircraft Noise) de NGO-koepel van Europese actie-
groepen rond vliegtuigoverlast. Internationaal samenwerken is de boodschap. UECNA lobbyt vooral op Europees 
niveau voor een gezonde nachtrust. Verder wordt geijverd voor kerosinetaksen, beperking van de korte vluchten, 
minder lawaaierige motoren, minder uitstoot van verbrandings– en broeikasgassen, enz. in heel Europa. 

WILOO Bibliotheek 
Onze bibliotheek  werd uitgebreid met het boek “TURBULENTE TIJDEN - De Belgische luchtvaart na Sabena”  
(Decraene, De Wilde en Meeussen). Het ligt ter beschikking van alle leden. Wie interesse heeft om dit werk te 
lezen stuurt ons een seintje! 



LIDGELD 2013 
 

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 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: 523-0803266-84. 

 

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. 

 Kroniek van een aangekondigd besluit  
 

Processie van Echternach loopt op laatste benen… (hopelijk) 
 

In mei 2005 stapten een aantal omwonenden onder impuls van WILOO naar de Raad van 

State (RvS) tegen de toen nieuwe milieuvergunning van de Oostendse luchthaven.  

 

In april 2009 adviseerde de auditeur van de 

RvS een eerste keer om de milieuvergunning 

te vernietigen. Alvorens te beslissen vroeg de 

RvS daarna advies bij het Europees hof van 

Justitie. Dat kwam er vorig jaar september, 

waarna de procedure werd verder gezet met 

inbreng van alle actoren. 

 

Na iedereen gehoord te hebben adviseerde de auditeur in zijn aanvullend verslag van 13 ja-

nuari '12  opnieuw om de vergunning te vernietigen! Hij noemde sommige nieuwe argumen-

ten die door de luchthaven (met raadsman ex-Oostends schepen Bart Bronders) werden aan-

gebracht toen "misleidend geformuleerd en feitelijk onjuist". 

 

We zijn ondertussen weer een jaar verder en onze raadsman meldde dat op 25 april ‘13 de 

allerlaatste (sic) zitting in deze zaak was doorgegaan en het finale besluit ergens begin juni 

‘13 zou vallen. Nog steeds is het zeer waarschijnlijk dat de luchthaven zijn milieuvergunning 

(8 jaar na datum) zal  verliezen! Ook de Vlaamse regering heeft zich hierop voorbereid en 

startte, zoals we u eerder dit jaar al meldden, alvast een project-MER horend bij een nieuwe 

milieuvergunningsaanvraag! 

 

WILOO hoopt dan ook binnenkort met de voor luchthavens verantwoordelijke minister Hilde 

Crevits rond de onderhandelingstafel te kunnen gaan zitten om onze eisen met betrekking tot 

veiligheid, nachtrust en milieu in een nieuwe en strengere milieuvergunning in te brengen! 

 

Net zoals in andere gelijkaardige regionale luchthavens, bijv. Antwerpen of in Engeland te 

Manston-Ramsgate, willen wij een volledige nachtsluiting en betere geluidsnormen. 

 

 

    Koken kost geld  

Uw steun bij dergelijke procedures wordt sterk gewaardeerd 

mailto:info@wiloo.be

