Resultaten ledenpeiling
Behoud zelfstandig adviesrecht bewoners in Omgevingsraad
Schiphol!
Op 31 januari voerde PUSH een ledenpeiling uit ter voorbereiding op de deelname aan de Ronde tafel in
de Tweede Kamer op 4 februari 2021.
De vraagstelling was:
Het zelfstandige adviesrecht dat bewoners, naast gemeenten en provincie, nu in de Omgevingsraad
Schiphol hebben moet behouden worden: JA/NEE
Binnen 24 uur ontving PUSH zo’n 70 reacties (vaak van meerdere mensen of gezinnen): unaniem JA.
Behalve vele “JA’s” werden de volgende opmerkingen gemaakt:
•

Adviesrecht moet minimaal behouden blijven. Mag wat mij betreft van advies naar stemmingsrecht.

•

Ja, het zelfstandige adviesrecht voor omwonenden van Schiphol moet zeker behouden blijven, het
zou te gek voor woorden zijn als dit ons wordt ontzegd.

•

Ik zeg JA voor het behouden van het zelfstandig adviesrecht voor bewoners.

•

Ik ben uiteraard voor het behoud van het zelfstandig adviesrecht van bewoners, zoals in de ORS.

•

Meld hierbij dat ik het volledig eens ben met de stelling betreffende het zelfstandig adviesrecht van
bewoners, een volmondig JA dus!

•

Mijn antwoord is 100% JA. Het moet niet gekker worden, dat ze het zelfstandige adviesrecht van de
bewoners, willen afschaffen.

•

Natuurlijk moeten burgers zelfstandig een advies mogen uitbrengen. Want als het van de
gemeenteraad van Uithoorn moet afhangen dan gebeurt er niets.

•

Uiteraard moet dit adviesrecht behouden worden door de bewoners!!

•

JA, het zelfstandig adviesrecht voor bewoners moet ABSOLUUT behouden blijven!!!

•

Ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja! Van de bestuursorganen moet je het niet hebben, daar is een ferm standpunt
allang weggemasseerd, de bewoners zelf moeten zich kunnen blijven uitspreken.

•
•

Met de stelling zijn wij het 100% eens. Het zelfstandige adviesrecht dat bewoners in de ORS hebben
moet behouden worden.
Het zal toch niet waar zijn dat wij als bewoners van de omgeving Schiphol geen zelfstandig advies
recht hebben in Schiphol. Omdat het dan wat makkelijker is om tot een "vlot besluit" te komen en
die lang niet het belang van de bewoners deelt. Dus met een volmondig JA voor het behoud van een
zelfstandig adviesrecht in het ORS voor Schiphol.

•

Helemaal met de stelling eens. Dus een dikke JA. We worden zo langzamerhand monddood gemaakt
door Schiphol.

•

De stem van de bewoners rond Schiphol is zeer belangrijk en het zelfstandige adviesrecht moet
behouden worden.

•

Natuurlijk moeten bewoners het recht blijven houden. Als we naar Pieter van Geel luisteren, gaan
we echt terug in de tijd. Wat voor belang heeft hij erbij met dit voorstel. Anno 2021 moeten we juist
op kunnen komen voor het belang van bewoners en hun leefomgeving.
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