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directiecomité
7- september 2015

overzichtstijst
Aanwezig: F. Daem, J. de Bethune, P. Hiergens, M. Lemaitre, K. Detavernier, E. Lust,

P. Himpe, M. Vanryckeghem, A. Weydts, M. De Cterck, F. Maertens, V. De
Mey, Y. Debaere, l. Royon, S. Van Eeckhoutte.

Verslag van de vergadering van het directiecomité van 6 juli 20í 5 goedgekeurd.

Analyse van de luchthavenactiviteit in juni 2015, over het eerste semester van 2015
en in juli 2015; persmededeting.

Certificatiedossiers D.-G. Luchtvaart: (í) ANSP'certificatie: bespreking van de
evolutie van het dossier en van de IFRG task force; opdracht aan de
verkeersinformatiedienst tot periodieke metingen van de navigatieapparatuur,
bestelling van een extra opteidingsessie; (2) IcAO-certificatie: opdracht aan de
verkeersinformatiedienst tot het registreren van plotse obstakels, bestelling van
externe opleiding; bestelling van een extra opteiding voor de
brandweer/i nspectiedienst i nzake terrei ni nspecties.

Verdere aanpak van het dossier "Vliegveld"; bespreking van de evolutie op de sites
STB Copter en Bruyland en gevolgtrekkingen.

Verzoekschrift van het Vlaams Gewest inzake oefenvluchten: bespreking van het
besluit van de Deputatie van West-Vlaanderen, verdere behandeting waaronder
planning van een nieuwe bijeenkomst van de stakeholders.

Financiën: kennisname en bespreking van de financiële resultaten op 30 juni 20í 5,
bespreking van een [iquiditeiten prognose tot 31 december 2015.

Bepalen van de concrete aanpak inzake strategie en begroting voor het jaar 2016.

Aanschaffen nieuwe inspectiejeep met vogelafweersysteem in leasing; scanner van
vloeistoffen met optie metaaldetectie: specifiëren van de offerteyraag;
opbergkasten interventiekledij tuchthavenbrandweer: geen urgentie.

Patriríronium: onderzoek naar de verwervingen van achtergronden van de
Kortrijkstraat verderzetten; vraag betegeling terras clubhuis Kortrijk Ftying Club:
master plan afwachten; toekenning recht van bezetting aan K.F.C. yan een
vervangend lokaal voor vliegopleiding;kennisname van het akkoord van Debusschere
NV op 27lOBl15, start van de kabeltegging.

Bekrachtiging van de wijziging van het arbeidsregime van brandwacht/inspecteur K.
Debuysere in vottijds
Varia.


