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Luchthavenstraat,l bus
8-8560 Wevelgem Telefoon: +32 56 3620 45 (directie) Telefax: +32 56 35 40 59
E mail-adres: airoort.kortrijk.directeur@skvnet.be Website: wunrrr.kortrijkairport.be

directiecomité
1 februari 2A16
overzichtslijst
Aanwezig: F. Daem, J. de Bethune, P. Hiergens, M. Lemaitre, E. Lust, P. Himpe, M. De
Clerck, A. Weydts, M. Vanryckeghem, F. Maertens, Y. Debaere, l. Royon, S.
Van Eeckhoutte en bij 2" tid "personeel" ook A. Attosserie (POM WestVtaanderen), Mtr. W. Derveaux, Mtr. B. Detbecque (DLPA).
Verontschutdigd: K. Detavernier, V. De Mey.
Goedkeuring van het verslag van de vergadering van het directiecomité van 4 januari
2016.
Analyse van de verkeers- en verkoopscijfers van januari 2016: +9%

t.o. 2015.

Personeel: door de raad van bestuur te bekrachtigen benoeming uit de
wervingsreserve van K. De Rycker tot 13/38 verkeersinformatiegever voor zes
maanden; externe opteiding o.a. helikopterbrandbestrijding voor het brandweerteam
te motiveren. Toevoeging aan agenda en behandeling extern advies van het kantoor
Declerck, Leterme & Partners (DLPA) en bepalen van de verdere aanpak inzake de
personeetsgroep luchthavenbrandweer- en inspectie. Dossier wordt door DLPA
gelijkaardig uitgewerkt voor de verkeerinformatiedienst.
Goedkeuring van het werkingsverslag 2015 van de luchthavenbrandweer en inspectie.

Financiën: opvotging van debiteuren, liquiditeiten en kredietopnames.
Patrimonium: verlenging van het contract met opstalhouder C. Verstraete met één
jaar; update inzake het Aquafindossier "Hellebeek".
Bespreking van de evolutie op de drie sites van de weg "Vliegveld".
Bespreking van de verdere evolutie van het milieuvergunningsdossier
"oefenvluchten": beroepsprocedure, organiseren van een aanspreekpunt; bepalen
van de krachttijnen van de informatievergadering voor omwonenden van 22 februari
2016*
Bestellen van extern projectbeheer en -coördinatie voor het EU-project gericht op
sate[lietnadering. Goedkeuring principe en van volgen procedure tot aanstellen N.V.
als begunstigde van het project in plaats van WlV.
Bestellen van extra camerabewaking voor de zone rond de apronpoort.

Varia: akkoord met oefening paracommando "storm tide 3"; formele vraag aan
Belgocontrol om de lokale weersgegevens formeel te kunnen publiceren en om het
bestaande meteostation te kunnen uitbreiden met zichtbaarheidsdata.

