Actie: 'Geef stilte een stem'

Groene Hart tegen meer vliegtuigen
WOERDEN/BREUKELEN
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GERLING

Gemeenten in het Groene Hart
willen dat Schiphol bij mogelijke
uitbreiding rekening houdt met het
unieke karakter van het gebied. Ze
komen met de actie 'Geef stilte een
stem'.
De verwachting is dat na de zomer
een voorstel komt voor uitbreiding
van de luchthaven. Voordat een
besluit volgt, willen gemeenten
aandacht voor hun leefgebied. Met
ludieke acties en via sociale media
moet bij overheden en het grote
publiek sympathie gewekt worden
voor het leefklimaat. De
leefbaarheid van het gebied komt
volgens gemeenten bij uitbreiding
van Schiphol door een toename
van geluidsoverlast en
luchtvervuiling verder onder druk te
staan.
Een website, facebooksite en
twitteraccount zijn in de maak.
Gedurende een maandenlange
campagne worden via deze weg
nieuwsberichten, interviews en
tweets verspreid. Mede onder
impuls van Natuurmonumenten, zo
blijkt onder meer uit informatie die
door burgemeester en wethouders
van Gouda aan de plaatselijke
raadsleden is verstrekt.

Betrokkenen vragen onder meer
vliegroutes zo te reguleren dat het
Groene Hart (veel stiltegebieden)
niet het zwaarst getroffen wordt bij
uitbreiding, omdat hier nog ruimte
zou zijn in het toch al drukke
luchtruim.
Norm
De geluidshinder is volgens hen al
groot en is volgens de
briefschrijvers vooral in de
afgelopen jaren significant
toegenomen. Zo zou de in 2008
afgesproken norm van 500.000
vluchten op Schiphol dit jaar al
bereikt worden en dreigt uitbreiding
naar 600.000 en mogelijk zelfs
800.000 vluchten in 2035.
,,Wij willen dat de samenleving zich
bewust wordt van deze feiten en
mensen informeert over de plannen
die Schiphol heeft'', stelt de
Nieuwkoopse wethouder Guus
Elkhuizen over de actie die
maandag officieel begint. ,,We
willen mensen inhoudelijk
informeren en zien graag welke
visie de landelijke overheid heeft op
het Groene Hart vol Europees
bepaalde stiltegebieden.''

Initiatief
Het initiatief voor de actie komt
vooral bij Bodegraven-Reeuwijk,
Stichtse Vecht en Nieuwkoop
vandaan, net zoals Woerden,
Alphen, De Ronde Venen, Kaag en
Braassem en Natuurmonumenten
zijn betrokken.
Bestuurders van deze gemeenten
hebben gezamenlijk een brief
gestuurd naar Den Haag, net zoals
Gouda in woorden van gelijke
strekking aandacht vraagt voor het
alsmaar toenemende aantal
vliegbewegingen boven het gebied.
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