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drirectieqomité
2 februari 2015

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

P. Himpe, M. De Cterck, A. Weydts, M. Vanryckeghem, Y. Debaere, F.

Maertens, l. Royon, S. Van Eeckhoutte.

Verontschutdigd: V. De Mey, P. Douchy.

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van het directiecomité van 5 januari
2015.

Toelichting bij de evolutie van de beheershervorming -oprichting NV- en bij de
werkzaamheden van de werkgroep infrastructuur op 26 januari 2O15; bespreking
van de regeling inzake concessievergoedingen in 2015: voortzetting pro rata
temporis.

Toetichting door de brandweeroverste bij de aankoopvoorstellen van nieuwe
radiocom m u nicatieapparat u u r en een i nspecti ejeep met voge lafweersysteem :

verdaagd door ziekteverlof.

Bespreking van de voortgangsrapportage inzake de weg "Vliegveld" sinds de
vergadering van het directiecomité van 5 januari 2015; bepalen van het vervolg.

Richten van een schrijven aan concessionaris F.l.A. met de vraag om het terrein
bestemd voor de aanleg van een autoparking verder te onderhouden; consultatie
wijziging percee[.

Kennisname van de evolutie van de certificatie-aanvraag voor A.N.S.P. en
daarenboven als verkeàrsinformatiedienst op basis van het K.B. van í 9 december
20142 actieplan aanvaard; beslissing tot integratie van de organisatie en werking van
de verkeersi nformatiedienst i n het kwa liteitsmanagementsysteem. Stroom-
voorziening van NDB en ceilometer: nieuw overleg met grondeigenaars beoogd.

Mitieuprestaties: kennisname van enkele klachten; bepaling van de krachttijnen yan
de i nformatievergaderi ng voor omwonenden.

Financiën: kennisname liquiditeiten; eerste betaling veitigheidssubsidie dringend.

Geen verhuring bureelcontainer, bestemming sloop blijft; behandeling van de vraag
van C.Verstraete tot verlenging van het opstalrecht met één jaar vanaf í aprit 2015:
geen extra [ast.

Varia: groot paneel bistro inkom niet aanvaard; bouwadvies inzake Kortrijkstraat 283
in afwezigheid van de voorzitter; start EBKT community.


