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directiecomité
6 maart 2017

overzichtslijst

Aanwezig: F. Daem, J. de Bethune (behatve bij punt 3.bis), P. Hiergens, M. Lemaitre, p.
Himpe, E. Lust, M. vanryckeghem, M. De clerck, v. De Mey, A. Demon, l. Royon,
S. Van Eeckhoutte.

Verontschutdigd: K. Detavernier, A. Weydts, F. Maertens.

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van het directiecomité van 6 februari 2017.

Analyse van de verkeers- en verkoopscijfers van februa ri 2017: te bespreken tijdens de
volgende vergadering.

Bespreking en evaluatie van het verloop van de dossiers
navigatiebakens/weersinformatie/verkeersinformatie (change dossier ,,Kortrijk Way
Forward") en EASA-transitie voor airport design & operaties: paratlelte aanpak;
communicatie.

3 bis.Aantekenen van beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de
stedenbouwkundige vergunning verleend aan W-kràcht tot het bouwÉn van twee
windturbines langs Aí 9,,.Boerendreef,,, aanstellen publius.

Kennisname van het verloop van de jaarlijkse informatievergadering voor omwonenden in
het kader van de milieuvergunning, aandachtspunt segment helikop-terverkeer, plan van
aanpak.

Goedkeuring van het ontwerp van jaarverslag over het dienstjaar 20í 6; analyse van het
ontwerp van balans en resultatenrekening per 31 december 2016; saneringsplan.

Goedkeuring van het jaarverslag 20í 6 van de brandweer- en inspectiedienst.

Personeel: beantwoorden van de vraag om vier kandidaten brandwacht/inspecteur uit
wervingsreserye als deeltijd§ stagiair aan te werven naar de operationele siartdatum van de
NV ILKW toe: verder checken, NV informeren.

Patrimonium: adviesverstrekking aan het Provinciebestuur n.a.v. de vraag om een car pool
parking aan te leggen op concessiedomein: voorwaardelijk ja; analyse vaÀ het plan van
Zoutman NV tot bouw van een vliegtuigtoods -verder onderioek veigunningsaanvraag- en
van.de vraag van Propeller bvba tot het plaatsen van een publiciteitsbord Éngs de
Luchthavenstraat: beslissing NV.

Financiën: stand van de liquiditeiten en debiteuren; kredietopnames en bepalen van het
vervolg; veiligheidssubsidiëring í" en 2" kwartaal2OlT; voorsiel tot voortzetting van het
tarief 2017 in het tweede kwartaal aan raad van bestuur.

Evenementen: planning tijdens een ministerieel bezoek; kennisname van een
uitzonderingsregeling voor ulm-verkeer op 25 en 26 maart 2017 en doormet(en aan Xpo
Kortrijk, externe communicatie.

Varia: vooruitblik vergadering met D.G. Luchtvaart over pBN.


