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Wiloo.flash
Werkgroep rondom de Impact van de
Luchthaven van Oostende op de
Omgeving

"Resultaten enquête
Gemeenteraadsverkiezingen 8 oktober 2006"

Naar aanleiding van de nakende verkiezingen op 8 oktober 2006 peilde vzw WIL00 naar de standpunten van
de verschillende Oostendse politieke partijen en hun kandidaat-gemeenteraadsleden over een tiental zeer con-
crete thema's met betrekking tot de milieuzorg en hinder beperking voor de omwonenden van de luchthaven.
Boven Oostende ligt namelijk een autostrade voor luchtverkeer. Wiloo vroeg concreet: tot hoever willen jullie
gaan met het vliegverkeer op deze snelweg, en hoe bezorgd zijn jullie voor de nachtrust en de gezondheid van
tienduizenden omwonenden! Via het invullen van een formulier op onze website, www.wiloo.be/enauete.htm
werden vragen gesteld rond nachtvluchten, invoeren van de normen van de Wereld Gezondheids Organisatie
(WGO), oefenvluchten, maximaal boven zee vliegen, weren van roetuitstotende vliegtuigen, sportvliegerij, heli-
kopters, inkorten van de landingsbaan, maximaal aantal dagvluchten enz...

Straks komt zo goed als zeker de exploitatie van "Ostende Airport" in handen van een autonoom gemeentebe-
drijf, een reden te meer voor "klare taar.

Van alle bekende politieke partijen in Oostende vindt u hieronder de resultaten van onze peiling. Voor de
details en kopie van de ingevulde formulieren verwijzen we naar www.wiloo.be.

SP.a - De SP.a verkoos om geen enkel formulier in te vullen, niemand van de kandidaten kon of wou de partij-
tucht breken en onze enquête invullen! Na lang aandringen ontvingen we via hun partijvoorzitter een algemeen
standpunt. De partij volgt de lijnvan de huidige milieuvergunning. Dithoudt onder andere in dat ze akkoord gaat
met de toegestane drie nachtelijke bewegingen, en dat er tijdens de dag om de negen minuten een groot toestel
mag opstijgen of landen! De SP.a is voor EU-normen met betrekking tot geluid en veiligheid van vliegtuigen
maar zwijgt over het invoerenvanWGO-normenmet betrekkingtot het slaapcomfort!De luchthavenmagvoor
voor hen groeientot een middelgrote Europese luchthaven, naar het voorbeeldvan Zaventem!Ze is wel niet
voor een 'totaal' ongebreideldeuitbouw(m.a.w.een ongebreideldekanwel?) De SP.azegt ook te gaanvoor:
"eengoede mix van activiteiten,lijnvluchten,chartersen vrachtvervoer.De finaledoelstellingvan de Oostendse
luchthavenis om extra tewerkstellingte creërenen de economischemeerwaardete verhogen.Dit houdt in dat
ook specialeaandachtwordtbesteedaan aanverwanteactiviteitenzoals opleiding,onderhouden de ontwikke-
ling van de luchtvaartgebondenindustrie".www.s-p-a.beLQQstende

Hoe de standpunten van de SP.a te verzoenen zijn met elkaar en met een leefbare omgeving is voor WILOO een raadsel. Drie nach-
telijke bewegingen zijn er volgens ons drie teveel. Om de negen minuten een toestel boven je dak is volgens ons niet leefbaar! Hoe
zullen privatiseringen samengaan met meer werkgelegenheid? Op onze vraag voor verduidelijkingen over bepaalde punten aan het
SPa bestuur, werd niet ingegaan. Burgemeester Jean Vandecasteele, sprak zich een paar maanden terug uit tegen oefenvluchten.
Over dit thema zijn we met onze enquête weinig wijzer geworden. Wat SP. a-voorman en AGHO-voorzitter Johan Vande Lanotte van
plan is met deze overlast wanneer hij aan het stuur van de luchthavenuitbating komt, blijft dan ook een groot raadsel.

VLO -Blijkbaar mochten open debatcultuur en tendensrecht even niet bij de VLD ofwel lukte de interne commu-
nicatie niet zo goed. Wiloo ontving slechts één ingevuld formulier met partijstandpunten. De VLD wijst er op dat
ze het luchthavencharter ondertekende, dit is de lijn die moet gevolgd worden. Het huidig aantal nachtvluchten
mag volgens de VLD behouden blijven, immers een volledige nachtsluiting kan economisch niet. Volgens een
eigen VLD onderzoek storen de nachtvluchten thans niet. De VLD gaat wel akkoord met dezelfde OC-normen
zoals te Zaventem en is voor een volledig verbod op de roetuitstotende vliegtuigen zoals de An-12's. De VLD wil
net als WILOO, de WGO-normen invoeren (mits een grondig onderzoek!). Dagvluchten moeten beperkt wor-
den. Het regime en het evenwicht wil de VLD echter nog bekijken. De startbaan halveren en ruimte voor de stad
creêren ziet ze niet zitten. De VLD is voor een luchtkwaliteitsmeetnet. Het volledig benutten van de woonuitbrei-
dingszones aan de Duinkerkseweg kan samengaan met de aanleg van goede bufferzones! De VLD gaat ak-
koord om grote vliegtuigen zoveel mogelijk boven zee te laten vliegen. Wat oefenvluchten, helikopters en sport-
vliegerij boven woonzones betreft is de VLD akkoord om een en ander te verbieden. Dit op voorwaarde dat er
goede alternatieven kunnen gevonden worden. www.samenvooroostende.belverkiezinQen2006/

Hoe de VLD de WGO normen en om het even welke nachtvlucht kan verzoenen is voor WILOO echter een mirakel. Drie nachtelijke
bewegingen zijn er volgens ons drie teveel. Geen enkel straalvliegtuig, ook niet de modernste, is verzoenbaar met de WGO normen.
Daarvoor liggen de woonzones te dicht bij de luchthaven. De VLD kent zijn technische dossiers blijkbaar niet! Mooi dat ze de dag-
vluchten eventueel willen herzien, maar wat is hier een ecologisch evenwicht volgens de VLD? Dat blijft een open vraag.



CD&V -Ook van deze partij ontvingen we slechts één ingevuld formulier en moeten we eveneens raden naar
eventuele afwijkende meningen van hun individuele kandidaten. De CO&V vindt dat haar beslissing op Vlaams
niveau tot gedeeltelijke privatisering van de luchthaven haar voornaamste initiatief was van de afgelopen jaren.
CO&V is niet voor een volledig verbod op nachtvluchten en schaart zich achter de milieuvergunning. Ze wil de
WGO geluidsnormen niet invoeren. De CO&V is wel voor een volledig verbod op de roetuitstotende vliegtuigen
zoals de An-12's. Over een grens op dagvluchten spreekt ze zich niet uit! De startbaan halveren en ruimte voor
de stad creëren ziet ze niet zitten. Wel zegt CO&V: "Een toerismeluchthaven kan een meerwaarde zijn, zeker
met de huidige manier van reizen (snelle citytrips naar steden met een luchthaven). Een vrachtluchthaven in
samenwerking met een zeehaven kan ook een meerwaarde bieden. Wijzijn akkoord om te stellen dat het belas-
tinggeld dat hieraan gespendeerd wordt, zeer beperkt moet blijven" . Over een luchtkwaliteitsmeetnet zegt de
CO&V niets via onze enquête! Ze is voor bufferzones langs de Duinkerkseweg en gaat akkoord om grote vlieg-
tuigen zoveel mogelijk boven zee te sturen. Tenslotte met betrekking tot een verbod van helikopters en sportvlie-
gerij boven woonzones luidt het: "daar valt op een beleefde manier over te praten".
www.oostende.cdenv.be/F.rQ.Qramma.1244.0.html .~..

Iedere nacht drie nachtelijke bewegingen zijn er volgens WILOO drie teveel. Om de negen minuten een toestel boven je dak overdag
is volgens WILOO niet leefbaar, de CP& V wil zich hierover jammer genoeg niet uitspreken! Ook niet, althans met onze enquête, over
de woonuitbreidingsgebieden rond de luchthaven.

Vlaams Belang -Het Vlaams Belang afdeling Oostende stuurde een formulier op met de partijstandpunten. Ze
hadden opmerkingen bij punt 1 en punt 6 van onze enquête. Het voorziene vak werd echter niet ingevUld. Een
en ander is bijgevolg onduidelijk. Ze willen een puntpiste. Hun "input" kunt u lezen op onze website.
Voor hun standpunten verwijzen we naar: http://www.vlaamsbelanQoostende.org/proQramma.htm#3
Eén kandidaat, de heer Claude Pinet, vulde wel een formulier in. Hij is volledig akkoord met WILOO!

Een punt piste is peperduur. Ze werd ook uit de gewestplannen geschrapt. Van twee pistes krijgt Wiloo koude rillingen. Ze kunnen de
echt grote luchtvaartintegratoren naar Oostende lokken. Een Zaventem-scenario is dan niet ver af.

GROEN! -Van de partij GROEN! kunnen we vrij kort zijn, ze zit helemaal op de lijn van WILOO. Meerdere kan-
didaten vulden zelf een formulier in, zie hiervoor de wiloo website. GROEN! wil de luchthaven inperken en con-
centreren rond 2 pijlers: een Vlaams onderzoekscentrum voor de luchtvaart en een kleine toeristen- en zaken-
luchthaven voor vluchten van minstens 500 km. Alle vluchten vinden enkel overdag plaats. De geluidsnormen
van de WGO worden daarbij gerespecteerd. Het vrachttransport dat niet rendabel is en voor de meeste hinder
zorgt, verdwijnt. Op die manier kan de luchthaven met de helft worden verkleind. De vrijgekomen ruimte wil
Groen! gebruiken voor wonen, groen en KMO"s. Voor de omwonenden zal dan de meeste overlast verdwijnen.
www.groenoostende.be

Spirit - Ook Spirit vulde enkel de partijstandpunten in. Ze gaat, zoals de grote partijen, niet voor een volledige
nachtsluiting. De internationale normen moeten gevolgd worden, de WGO-normen echter niet! Een halve start-
baan zien ze niet zitten. Ook het aantal dagvluchten kan conform de huidige milieuvergunning, met andere
woorden: maximaal om de negen minuut een groot toestel (> 5 ton). Spirit wil bufferzones aan de Duinkerkse-
weg die groter zijn dan de voorziene zones. De woonuitbreidingsgebieden willen ze niet benutten! Oefenvluch-
ten moeten beperkt worden tot deze van de lokale vliegschool. Overlast door helikopters en sportvliegerij kan
beperkt worden via afspraken. www.spirit.be

Ook hier zoals bij de grotepartijen... normen a la carte! en ruimte voor 3 x slaapverstoring per nacht en overdag om de negen minu-
ten een groot toestel boven de daken van veel Oostendenaars!

NV-A - De NVA vuldenet als de SP.a geen enkel formulier in. De NVA is volledig pro luchthaven en vindt dat
deze "alle kansen"moetkrijgen.Er kan niet genoeggevlogenworden!

Avanti - Van deze nieuwkomer ontvingen we enkel de partijstandpunten bij monde van lijstrekker Arne Ballière.
Avanti is absoluut tegen het gebruik van de luchthaven voor Amerikaanse legerdoeleinden. Avanti wil een volle-
dige afbouw van het NAVO statuut en ziet ook ruimte voor andere dan louter luchthavenactiviteiten in de gebou-
wen. Een verkorting van de baan om meer groengebied te creëren zien ze net als GROEN! wel zitten. Het dag-
regime mag eventueel stijgen als dit echt werk mee brengt! Militaire oefenvluchten moeten totaal verboden wor-
den, andere oefenvluchten zijn nodig. Deze kunnen eventueel uitwijken indien mogelijk, naar luchthavens zon-
der omwonenden. www.avantLbe

De luchthaven van VATRY (Reims, Frankrijk) is volgens WILOO perfect voor oefenvluchten! Daar woont niemand. Blijkbaar weten
weinigen dit.

Namens HetWILOO Bestuur

Voor alle details zie www.wiloo.be

Koken kost geld. Uw steun is welkom Het WILOO-lidgeld bedraagt: gewoon lid 10 euro, erelid 25 euro, studenten en gepensioneerden 5 euro.

Storten kan op rekening nr.: 778-5939951-17
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