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PROGRAMMA 

PUSH bijeenkomst woensdag 

14 december 19:30 u  

19:30 u – zaal open, koffie/thee en informatiemarkt  

20:00 u – 22:00 u:  

- WELKOM door dagvoorzitter Frederique de Jong, 

presentator en journalist (o.a. BNR, NPO, FTM) 

- OVERZICHT PUSH-ACTIVITEITEN: wat hebben we 

het afgelopen jaar gedaan en wat gaan we komend 

jaar doen?  

- GEZONDHEID CENTRAAL: Wat is de invloed van het 

grote aantal vliegbewegingen op onze gezondheid, 

en op die van onze kinderen? Frederique de Jong 

interviewt hierover Saskia van der Zee (senior 

adviseur Milieu en Gezondheid GGD Amsterdam) 

en Fred Woudenberg (psycholoog, hoofd afdeling 

Leefomgeving GGD Amsterdam).  

- PAUZE met informatiemarkt 

- WONINGISOLATIE: Ministerie van I en W licht de 

ontwerp-regeling woningisolatie toe: aan welke 

voorwaarden moeten de aanvragen straks 

voldoen?  

- MEEPRATEN: Laatste stand van zaken over de 

nieuwe Maatschappelijke Raad Schiphol, het 

krimpbesluit (van 500.000 naar 440.000 

vliegbewegingen), de gevolgen van de 

luchtruimherziening en alle andere onderwerpen.  

Bij ieder onderwerp is er ruime gelegenheid voor het 

stellen van vragen.  
 

Bezoek onze website www.pushuithoorn.nl, volg ons op Twitter 

@Puithoorn of mail naar pushuithoorn@gmail.com. Donaties 

welkom op NL90 ABNA 0890 6298 54 t.n.v. Platform Uithoorn 

Schiphol Hinderbeperking. 

  

Informatiemarkt 

Op de informatiemarkt kun je al je vragen kwijt aan onze 

eigen gemeenteraadsleden en wethouder, medewerkers 

van het ministerie van I en W, GGD Amsterdam, Schiphol 

en LVNL (luchtverkeerleiding).  

Locatie en aanmelden 

We zijn op 14 december opnieuw te gast bij De 

Legmeervogels aan de Randhoornweg 100 in Uithoorn.  

Voor aanmeldingen : pushuithoorn.nl@gmail.com. Wil je 

meehelpen organiseren, dan horen we graag van je. Heb 

je specifieke vragen over een onderwerp, laat het ons 

weten.  

Nachtvluchten op de 

Aalsmeerbaan? Zo maak je 

bezwaar! 

PUSH gaat bezwaar maken tegen het inzetten van de 

Aalsmeerbaan voor nachtelijke starts van 2 januari tot en 

met 19 april 2023. Dit bezwaar publiceren wij op 29 

november. Iedereen kan tot 1 december bezwaar maken 

(op naam of anoniem) op de volgende website: 

https://www.internetconsultatie.nl/tijdelijke_regeling_g

root_baanonderhoud_schiphol_2023/b1  

PUSH in de pers  

Op 15 november waren wij aanwezig op de 

informatiebijeenkomst over de krimp, waar NH Nieuws 

verslag van deed.  
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