Nieuwsbrief

september 2021

Beste allen,
Het is zover! Met inachtneming van alle dan geldende Coronaregels organiseren wij de:

PUSH Informatiebijeenkomst 2021
Maandag 1 november 2021
Inloop vanaf 19:30 uur, einde 22:30 uur
Start presentaties om 20:00 uur
Clubhuis De Legmeervogels
Randhoornweg 100
1422 NE Uithoorn
Aanmelden: pushuithoorn@gmail.com
We beginnen om 20:00 uur met een paar korte centrale presentaties. Daarna zijn er
verschillende informatiestands waarin externe experts vragen beantwoorden over de
volgende onderwerpen:
1. Geluidhinder: Wat is de invloed van geluidhinder op je mentale en fysieke gezondheid?
2. Meten en/of berekenen vliegtuiggeluid: hoe wordt geluidhinder eigenlijk gemeten rond
Schiphol?
3. UFS: Wat is de invloed van de uitstoot van schadelijke stoffen (zoals ultrafijnstof) op de
gezondheid van volwassenen en kinderen?
4. Schiphol/LVNL: Hoe zit het met het baangebruik op Schiphol, de inzet van de secundaire
Aalsmeerbaan, de Minderhinderschiphol website en de Notifly-app?
5. Bewonersparticipatie: Hoe werkt de OmgevingsRaad Schiphol (ORS)? Wat komt ervoor in
de plaats na 1 januari 2022? Wat zijn de activiteiten van Stichting PUSH? Op welke manier
behartigen wij de belangen van omwonenden? Waar kun je terecht met klachten?
6. Wetgeving: Welke gevolgen heeft de (mogelijk) nieuwe wetgeving (Luchtvaartnota,
Luchtruimherziening, LVB, nieuwe Omgevingswet enz.) op ons leefklimaat?
7. Isolatie: Hoe staat het met de geluidsisolatie van woningen in onze zwaarst belaste
buurten? Zie pagina 32 van Eindadvies Van Geel. PUSH heeft zowel in de Tweede Kamer
als in het reguliere overleg met de gemeentelijke raadswerkgroep Schiphol aandacht
gevraagd voor het feit dat rond de andere banen woningen in het verleden wel zijn
geïsoleerd maar in Uithoorn nauwelijks. Dat wil PUSH veranderen.
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Heb je vragen over onderwerpen die hier niet bij staan, stuur dan een mail naar
pushuithoorn@gmail.com zodat wij zo mogelijk de juiste experts kunnen uitnodigen.
Ideeën en suggesties ophalen
Bij alle informatiestands bestaat de mogelijkheid om ideeën en suggesties op te schrijven. We
zorgen dat deze input meegenomen wordt naar de betreffende instanties en personen.
Politiek en pers
De wethouder en een aantal raadsleden hebben al gehoor gegeven op onze uitnodiging
aanwezig te zijn. Ook hebben wij vertegenwoordigers uit de provinciale en landelijke politiek
uitgenodigd en de lokale pers.
Achtergrondinformatie
Interessante achtergrondinformatie over een aantal onderwerpen is hier te vinden:
• Het RIVM voert een meerjarig onderzoekprogramma uit naar de gezondheidseffecten van
blootstelling aan ultrafijn stof uit de luchtvaart. Dat programma richt zich op de
omwonenden in 31 gemeenten rondom de luchthaven Schiphol, inclusief Uithoorn. De
resultaten worden pas verwacht in het eerste kwartaal van 2022, maar de resultaten van
kortdurende blootstelling aan UFS zijn wel hier al beschikbaar.
• De Gezondheidsraad heeft zojuist een rapport gepubliceerd en een dringende oproep
gedaan aan de demissionaire staatssecretaris van I en W om maatregelen te nemen om
de uitstoot van UFS terug te dringen.
• De Provincie Noord-Holland heeft 5 kennissessies georganiseerd over het beperken van
geluidhinder van vliegverkeer in nieuwe bebouwing.
• De contouren van de opvolger van de OmgevingsRaad Schiphol (ORS) zijn te vinden in het
Eindadvies Schiphol Vernieuwd Verbinden. Maar de concrete invulling is overgelaten aan
een nieuwe minister in een nieuw kabinet.
• Er is een landelijke strategie voor meetsystemen van vliegtuiggeluid in ontwikkeling, die
de informatie aan omwonenden moet verbeteren. Zie hiervoor RIVM.
• Op onze website (www.pushuithoorn.nl) staan alle zienswijzen die wij op de concept
wetgeving hebben ingediend, net als onze papers aan de Tweede Kamer en brieven aan
de minister.
Wij hopen op een grote opkomst! Registreer je wel, want dat is vanwege Corona
waarschijnlijk nog steeds nodig. Wil je meehelpen met organiseren, dan horen wij dat graag.
PUSH is ook al enorm geholpen met een bescheiden financiële bijdrage op de avond zelf of
gewoon met een overmaking. Alle hulp is welkom!
Stichting PUSH
Mirella Visser, Eddy de Leeuw, Robbert Wortel, Hans Beijer e.v.a.
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