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Schiphol eindelijk in gesprek met bewoners
De boodschap van de bewoners? Stop de overlast!
De directeur van Schiphol, Dick Benschop, komt op 11 februari naar Uithoorn om te spreken met bezorgde
bewoners. Hij gaat in de huiskamer van Mirella Visser in gesprek met haar en andere leden van PUSH:
Platform Uithoorn Schiphol Hinderbeperking. Om dat gesprek voor te bereiden en zoveel mogelijk input
van andere inwoners van Uithoorn en De Kwakel mee te nemen, organiseerde PUSH een bijeenkomst. Op
29 januari kwamen er zo’n 100 bewoners naar de Roei-en Kanovereniging Michiel de Ruyter.
In een uitpuilende zaal vertelden zij over het wonen dichtbij de Aalsmeerbaan. Ook gaven zij duidelijke
boodschappen mee voor het huiskamergesprek. Het was een avond met veel informatie en veel emotie.
Een bewoner vertelde: “Ik woon in een flat waar ze laag overkomen. Ik kan soms de piloot zien zitten, en
daar word ik echt bang van. Is het hier wel veilig?”. Verhalen over slaapproblemen werden door velen
herkend. Andere bewoners maakten zich vooral grote zorgen over de gezondheid van hun gezin na een
presentatie over (ultra)fijnstof en geluidhinder. Gespreksleider Frederique de Jong zorgde er op een
ontspannen manier voor dat iedereen aan bod kwam en antwoord kreeg op zijn of haar vraag.
Eye-openers waren er ook bij de presentatie van de feiten over het gebruik van de Aalsmeerbaan. “Ik wist
niet dat er zoveel over te vertellen was”, zei een bewoonster. Vele vragen kwamen aan de orde, zoals
“Waarom wordt de Aalsmeerbaan tegen de afspraken in gebruikt als primaire baan?” en “Waarom wordt
er zo lang laag gevlogen over Uithoorn en De Kwakel?” Maar onbegrip en boosheid dat het zo uit de hand
is gelopen in de Zuidoosthoek overheerste toch. “Ik tel er 3 in 5 minuten, en dat soms de hele dag door”,
vertelde een bewoonster. “Er wordt nu gevlogen waar huizen staan, en er wordt niet gevlogen waar niet
gebouwd mag worden; dat klopt toch niet?” zei een ander.
PUSH presenteerde de activiteiten die de vele vrijwilligers de afgelopen tijd hadden ondernomen:
inspraken bij de gemeenteraad, het recente Wob-verzoek en de Open Brief aan de Minister. Ook de
aanbieding van het “777- Manifest aan de Minister kwam aan de orde, net als het recente bezoek van
Tweede Kamerlid Suzanne Kröger. Dat Tweede Kamerlid Lammert van Raan deze avond aanwezig was
werd door de bewoners zeer gewaardeerd, want straks is de Tweede Kamer aan zet met de
Luchtvaartnota. “Het moet en kan echt anders”. Dat is de kernboodschap aan Schiphol directeur Benschop
op 11 februari.
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