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Frans Lavaert 

Vraag 

1.1. Waarom kunnen er geen IFR-Vluchten meer doorgaan? (Er zijn enkel nog VFR-vluchten mogelijk, 

d.w.z. met een zicht van minstens 5 km. 
1.2. Sinds wanneer is de apparatuur (bijv. localizer) die hiervoor dienstig is uitgeschakeld? 

1.3. Welke instantie heeft daartoe bevolen? 
1.4. Wat is de reden? (Is er niet meer voldaan aan Europese standaardnormen?) 

1.5. Was dit niet te voorzien?  

2. Wat zijn hiervan de gevolgen voor: 
- het volume van de professionele vluchten? 

- de minontvangsten voor het vliegveld (de intercommunale), de luchtvaartmaatschappijen,  de 
handling (FIA), de catering en de horeca op het vliegveld? 

- de technische werkloosheid van bepaald personeel (bijv. mecaniciens)? 

3. Hoe en wanneer komt er een oplossing? 
4. Kan door die gebeurtenis de positie van de directie (het management) en de wijze waarop het 

dagelijks beleid wordt gecontroleerd door het bestuur niet in vraag worden gesteld? 
 

Jouwe Vanhoutteghem 

Vraag 

Er zijn grote renovatiewerken gepland in de Wijk Nieuw Kortrijk. Binnen enkele maanden al zullen 
deze ook effectief van start gaan. Bij een rondvraag bij de bewoners werd duidelijk dat een groot deel 

van hen niet beschikt over voldoende informatie over deze werken. Moet er verhuisd worden, worden 
verhuiskosten betaald, wat met hogere huurprijzen bij verhuis, kunnen we ons huis aan een correcte 

prijs verkopen, enz. 

 
Kortgeleden werd voor de bewoners van fase 1 een tweede informatievergadering georganiseerd 

waar voor veel van deze bewoners meer duidelijkheid werd verschaft. Voor de inwoners van fase 2 en 
3 is het echter nog altijd onduidelijkheid troef. Het leven van deze mensen wordt momenteel als het 

ware in pauze gedwongen door een gebrek aan zekerheid. 

 
De vraag stelt zich dan ook tegen welke deadline alle bewoners van Nieuw Kortrijk volledige 

informatie op papier zullen krijgen over de toekomst van hun woning. Nu blijkt immers dat er 
mondjesmaat wel informatie verspreid wordt, maar dit mondeling gebeurd en vaak tegenstrijdig is. 

Graag vernemen wij dan ook wat het stadsbestuur in de toekomst in haar communicatie met de 
bevolking zal veranderen om dergelijke situaties te vermijden. 

 

 


