Sp.a-fractie Sint-Truiden stelt zich vragen bij
economische meerwaarde luchtgebonden
activiteiten
Economische meerwaarde blijft uit, recreatieve
opportuniteitskost wordt te groot
3/6/2005

Hoeveel industriegrond wordt er aangekocht voor welke
activiteiten met hoeveel tewerkstelling binnen welke termijn als
gevolg?”. Wij zien hier ondanks de vliegactiviteiten te weinig
bewegen. dixit fractieleider Dirk SELIS

Op de vraag of er luchtvaartgebonden activiteiten konden ontwikkeld op het domein Brustem is het
antwoord van de sp.a-Sint-Truiden steevast dezelfde geweest:
De sp.a-Sint-Truiden heeft de luchtvaartgebonden activiteiten steeds gekoppeld aan een
economische meerwaarde in de regio. Laat ons duidelijk zijn, het moet gaan om economische
vliegactiviteiten, met andere woorden activiteiten waarbij er een rechtstreekse link is tussen de
economische bedrijvigheid en het gebruik van de start- en landingsbaan en de andere
vliegapparatuur.
Maar ondanks het compromis met de BVBA Vliegveld Sint-Truiden blijven de beloofde economische
resultaten uit. De door ons opgestelde finaliteit blijft uit zicht. Wij stellen ons nu hardop de vraag:
“Hoeveel industriegrond wordt er aangekocht voor welke activiteiten met hoeveel tewerkstelling
binnen welke termijn als gevolg?”. Wij zien hier ondanks de vliegactiviteiten te weinig bewegen.
dixit fractieleider Dirk SELIS
Maar tegelijk wordt er door de pleincommandanten een verbod gehanteerd om het domein
recreatief te gebruiken. Dan blijkt de recreatieve opportuniteitskost groot, te groot.
De Truienaar wordt in zijn ruimte beperkt. Hij is bereid om zijn ruimte op te offeren voor meer
werkgelegenheid maar niet voor de hobby van enkelen. Niet alleen worden de recreanten verboden
te fietsen, jeugdbewegingen te spelen, jeugd te fuiven, senioren te wandelen op het domein. Maar
ook verenigingen die veel volk naar Sint-Truiden lokken krijgen een verbod om het domein te
gebruiken.

Zo betreuren wij het feit dat de vereniging ABC-tuning zijn activiteit niet kan laten
plaatsvinden. Deze vereniging kent nochtans een brede aanhang
Ruim 20.000 deelnemers en toeschouwers zakten vorig jaar af naar de voormalige luchtmachtbasis
in Brustem om te racen en getunede auto’s te bewonderen.
Het succes van dit evenement toonde nog maar eens aan dat er in Sint-Truiden en
omstreken veel belangstelling is voor tuningactiviteiten, en dat dit een echte
(sub)cultuur geworden is bij een groep mensen en jongeren. Spijtig dat deze mensen
hun heil ergens anders moeten gaan zoeken
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