‘Eindelijk duidelijkheid’
BRUSSEL - Luchthavenuitbater The Brussels Airport
Company toont zich vrijdag verheugd met het nieuwe
exploitatiekader en noemt dit 'een belangrijke stap
voor een duurzame uitbating van de luchthaven'.
Open VLD-Kamerlid Luk Van Biesen is tevreden dat
er eindelijk duidelijkheid komt.
'De luchthaven zelf en de 160 bedrijven die er actief
zijn, kijken sinds lange tijd uit naar een duidelijk
wettelijk kader dat op lange termijn stabiliteit
verzekert. Gezien de complexe verhoudingen en
verscheiden belangen van de vele stakeholders in dit
dossier was dat geen gemakkelijke uitdaging, en we
zijn daarom verheugd met het bereikte resultaat’,
zeggen voorzitter Luc Van den Bossche van The
Brussels Airport Company en CEO Arnaud Feist.

REACTIES. ‘Eindelijk duidelijkheid’

Open VLD: 'Eindelijk duidelijkheid'
Open VLD-Kamerlid Luk Van Biesen is tevreden dat er eindelijk duidelijkheid komt over de
nieuwe vliegwet en dus over de toekomst van de luchthaven Zaventem.‘Eindelijk kan
opnieuw gewerkt worden aan een normale werking van de luchthaven en kunnen we proberen
de gaten geslagen door het vertrek van DHL deels op te vullen’, stelt hij vrijdag in een reactie.
Hij roept Vlaanderen op zijn START-project versneld af te werken. Hierdoor wordt de
toegankelijkheid sterk verbeterd en komen er nieuwe bedrijfssites, aldus Van Biesen. Hij
dankt de verschillende actiegroepen voor het geleverde werk, ‘maar nu is het tijd om die
bladzijde definitief om te slaan’.
De Open VLD'er vindt dat de specifieke vliegroutes nu snel moeten bekeken worden in de
Kamercommissie Infrastructuur en hoopt dat er snel een gelijke geluidsnorm komt in de drie
gewesten. ‘Ik hoop dat de drie gewestparlementen dit ook snel zullen overeenkomen.’
VB: ‘Spoedig debat’
‘Het Vlaams Belang neemt akte van het akkoord dat binnen de regering tot stand zou zijn
gekomen’, aldus Kamerlid Bart Laeremans. ‘Het is de evidentie zelf dat daarover zeer spoedig
een debat moet kunnen plaatsvinden in de Kamer", aldus de Vlaams Belanger die het feit
hekelt dat het parlement nooit inzage heeft gekregen in de studies die de beslissing zijn
voorafgegaan.
De partij heeft de voorzitter van de commissie Infrastructuur gevraagd zijn commissie meteen
bijeen te roepen en het dossier op de agenda te plaatsen.
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