
Luchtfietserij? I nderdaad!
Maakt u zich ergens druk
over? Wih u iets delen
met plaatsgenoten? Maak
gebruik van onze brieven-
bus. Mail naar: redac- ,

tie@nieuwsbladcastri- ^
cum.nr NeC g íb
In zowel het Ni.r*§r"a
voor Castricum als De
CastricuÍnmer schreef het
gemeenteraadslid Ron de

Haan (Vrije Lijst), een

uitgebreid artikel over de
(over)last van vliegverkeer
boven Castricum. Ik ga er

daarbij vanuit dat hij be-
doelt de gemeente Castri-
cum, oftewel alle kernen,
want ook in Limmen, waar
ik ongehinderd door ge-

luidsoverlast al bijna 72 jaar

woon, gaat vliegverkeer
over ons dorp,
Ik heb last noch overlast,
maar dat is niet maatgevend.
Ik respecteer andere menin-
gen en visies en ben eruan

overtuigd dat er wel dege-

lijk mensen zijn die dit als

ernstige overlast kunnen
ervaÍen.
Wat is Luchtfietserij? Defi-
nities vanaf het internet
zeggen(l) veel fantasie, een

rij ke verbeelding hebben;
(2) voomemens en plannen
maken die nooit uitgevoerd
zullen of kunnen worden.
Beste Ron (wtj kennen
elkaar), hoe is het mogelijk
dat je deze term gebruikt
voor je artikel, het dekt
exact de lading.
Immers het begrip van 's
ochtends vroeg tot 's avonds
laat (het begon al om 04.30
uur) slaat nergens op. Er is
nooit een constante stroom
vliegtuigen op exact dezelf-
de plek. De vliegtuigen
vliegen bijna door je slaap-
kamer? Totale onzin, er zijn
wettelij ke voorschrift en

omtrent ryinimum hoogtes
en daar wordt strikt de hand
aangehouden. En het woord
prijsvechter, dat slaat ner-
gens op: lowcost airline of
lijndienst van KLM: alles
maakt geluid. En door wel-

ke bril je ook kijkt, nimmer
kun je de piloot of de passa-

giers zien zitten (mraaien?).
Als je denkt dat je door
welk platform, pr aatgroop,

inspraaktafels of meetpunt
invloed kunt uitoefenen op

de activiteiten van de lucht-
haven Schiphol of de vlieg-
maatschappden, dan is dat
met recht luchtfietserij. De
economische belangen van
de luchthaven zijn(al heel
lang) ondergeschikt aan de

overige belangen: dat was

zo, is zo enblijft zo. Je kunt
er absoluut geen invloed op
uitoefenen: Bellen over
overlast, actievoeren: het
heeft geen zitn. Dan maar
wagen stellen aan het Colle-
ge? En wat voor antwoor-
den venilacht je? Vage
woorden en toezeggingen,
een onderzoekje hier een
briefie daar. Verspilling van
arnbtelijke tdd en energie.
De Luchthaven Schiphol is
er al 100 jaar en is uitge-
groeid tot een van de be-

langrijkste van Europa.
Verplaatsen? Onmogelij k.
Het is een gegeven, je nilt
er mee moeten (leren) leven,
of elders gaan wonen.
\ilij leven in deze gemeente

om en nabrj veel verkeer,
A-9,N-203, spoorlijtr, h-
en uitvliegroutes van SPL,
grote concentraties wonin-
gen en er wordt nog steeds

veel bijgebouwd, dat alles
produceert veel geluid en

kan bij sommigen tot onaan-
gename geluidoverlast
leiden.
Beste Ron, stop met je
luchtfietserij , er zrln nog
heel veel andere zaken
binnen de gemeente Castri-
cum waar je je tljd beter aan

kunt besteden. Succes.
Kees G. Kroone - Limmen

(ingekort door de redactie)
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Helder Kees, met alle waar-
dering voor je opinie, al zijn
we het in dit gëval - jij als
WD bestuurdet ik als
kritische beschouwer van
gretueloze marktwerking en
economisering - niet eens.

Sinds drie jaar ben ik net als
jij woonachtig in Limmen
(het is mooi wonen in de
gemeente Castricum).
Buurtgenoteri in de wijde
omtrek bevestigen mij dat je
wel een bunker moet bewo-
nen om het geraas niet op te
merken. En je weet, ik ben
geen klager, en ik slaap zelf
prima, mÍur anderen bele-
ven dat toch echt anders. De
kritische lezer ontvangt mrjn
woorden hier en daar met
een knipoog, hoe gemeend

de inhoud verder ook is. Dat
heb ik geleerd van Mark
(lmipoog ! ). Misschien wer-
pen mrjn vragen aan het
College nog een interessant
licht op de financiële afstor-
tingen destijds vanuit het
Schipholfonds, die ten
grrnste zijngekomen aan de
sportverenigingen in oÍu;e
gemeente. Zort ons lokale
besfuur zich daarom nu zo
op de vlakte houden? Met
zomerse groet,
Ron de Haan


