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directiecomité
2 oktober zOfi
overzichtslijst
Aanwezig: F. Daem, P. Hiergens, P. Himpe, A. Weydts, M. Vanryckeghem, M. De Clerck,
Betteghem, F. Maertens, V. De Mey, A. Demon,

D. Van

l. Royon, S. Van Eeckhoutte.

Verontschutdigd: J. de Bethune, M. Lemaitre, E. Lust.

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van het directiecomité van 4 september 2017.
Verwelkoming van de heer D. Van Betleghem als voorgedragen expert.

Toelichting door de Luchtvaartpolitie van het verzoek tot uitbreiding van het
camerabewakingssysteem; noodzaak investering erkend.
Verdere toelichting bij de voorgestelde wijziging en opsplitsing van het vliegcircuit na de bespreking
door het LRST op 20 september 2017; ook op LRST geweest.
Stand van zaken inzake het verkeersgeleidingsdossier; bezoek BSA.

Overdracht van algemeenheid (o.v.a.): op o5 oktober 2017 bepalen van de nieuwe timing afhankelijk
van beschikbaarheid notaris.
Voorbereiden van de vergadering van de raad van bestuur op í 7 oktober 2017: goedkeuren
ontwerpagenda, voorbereiding van de overdracht van algemeenheid, bespreking en goedkeuring van
een ontwerp van strategie, activiteitenplan en begroting voor 2.018, ter goedkeuring voor te leggen
aan de raad van bestuur en ter bespreking aan de bijzondere algemene vergadering op 20 december
2017; prijsstrategie eind 201712018 bij te wijzigen standaard openingsuren.
Personeel (A) verkeersinformatiedienst: regelingen treffen naar aanleiding van de overgang naar
Belgocontrol; (B) brandweer- en inspectiedienst: voorbereiden van vijf arbeidsovereenkomsten van
bepaalde duur voor deeltijdse arbeid, met name voor de opleiding tot brandwacht-inspecteur;
financiering van het extra brandweerpersoneel vanaf í januari 2018 (nieuwe stelsel) gedurende de
eerste maanden van 20í 8 tot start van de NV; beantwoorden van een vraag tot onbetaald verlof van
een brandwacht-inspecteur voor het jaar 20í 8; (C) W.l.V.-personeel in dienst per 0í lO1l18: bepalen
van het vervolg inzake de collectieve hospitalisatieverzekering; (D) administratief personeel: dossier
verhuizing naar de site A.P.M.

Herstellingswerken aan grondstroken aan de noordelijke startbaanrand, bespreking van de
aannemetijke oorzaak: offertevraag bezig.
Financiën en juridische zaken: analyse van de stand van de liquiditeiten en maken van een prognose

tot eind 2017; opvolging debiteuren; aantekenen van beroep bij de Raad van State tegen de
milieuvergunning verleend aan W-Kracht tot exploitatie van 2 windturbines en

middenspanningscabines en het aanleggen van leidingen en verhardingen op een goed met ligging
Moorselestraat / Wolfstraat en Boerendreef te 8930 Menen en met als kadastrale omschrijving Menen,
2d" afd., sectie B, nummer(s) 2O3B - sectie C, nummer(s) í 3A en hiertoe als raadslieden aànstèllen Mr.
Steve Ronse en Mr.. Meindert Gees, beiden kantoor houdende te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 278,
alwaar woonst zal worden gekozen voor deze procedure.
Beslissing over de automatisering van het avgasstation; vervanging van radiostation

luchtvaartband.
Varia.
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