Actiekrant
MEI 2006

Laat uw
stem horen
en uw
gezicht zien

Platform Vlieghinder Regio Castricum

OPROEP
Beste PVRC-leden, wij hebben uw hulp nodig.
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De 19 Gezamenlijke Platforms maken zich ernstig zorgen over de
huidige en toekomstige geluidsoverlast, de veiligheid en de
gezondheid van alle omwonenden van Schiphol. De luchthaven
wil groeien van 400.000 naar 600.000 vluchten per jaar en dan
nog is het einde van de groei niet in zicht. Dit betekent voor u:
50% (of meer) méér herrie, slaapverstoring, luchtverontreiniging
en onveiligheid. Ongestoord in de tuin zitten, is er straks helemaal niet meer bij. En wat dacht u van nog een 6e en 7e landingsbaan?
Binnenkort worden door de Tweede Kamer beslissingen genomen
over de verdere groei van de luchthaven. Omwonenden vrezen
het ergste. Uitspraak staatssecretaris Schultz van Haegen: “Het
is alleen maar beter geworden met de Polderbaan erbij”. Ze vergat daarbij te vermelden dat er sinds de opening van de
Polderbaan ruim 1.9 miljoen klachten zijn ingediend. Dit enorme aantal wordt compleet genegeerd. De regering lijkt bij voorbaat te kiezen voor de belangen van Schiphol en daarbij de
omwonenden uit het oog te verliezen. Een slechte zaak!
Inwoners uit negentien gemeenten hebben zich verenigd in “de
19 Gezamenlijke Platforms”. Als het om actievoeren gaat, zijn
wij hoogstwaarschijnlijk net als u: niet gewend om actief in verweer te komen tegen politiek Den Haag. Maar als we nú niet van
ons laten horen, zal Schiphol onverminderd, sterker nog, steeds
vaker, over onze hoofden denderen.

WE
LUIDEN
DE
NOODKLOK:
we moeten met elkaar actie voeren. Hoe meer omwonenden een
vuist maken tegen de ongebreidelde groei van Schiphol, hoe
serieuzer de politiek ons zal nemen.

KOM MEE NAAR DEN HAAG
OP DINSDAG 30 MEI.
WE VERZAMELEN OM
13.00 UUR OP HET PLEIN
VOOR DE HOOFDINGANG
VAN DE TWEEDE KAMER.
Middelpunt van onze actie is een heuse ijsberg waarop een lichtkrant staat. De berg is symbolisch: het aantal klachten dat sinds
de opening van de Polderbaan veroorzaakt is, betreft slechts het
topje van de ijsberg. Velen zijn het klagen immers moe. De lichtkrant geeft het totale aantal klachten weer en verspringt om de
40 seconden (gemiddelde dat een klacht wordt ingediend). Ook
wordt er een petitie overhandigd aan kamerleden. Binnenkort
spreken zij zich uit over de groei van Schiphol.
Wij vragen iedereen een bordje mee te nemen met daarop de
naam van uw woonplaats. Zo krijgt politiek Den Haag en de aanwezige pers een goed beeld van het enorme gebied waar
Schiphol overlast veroorzaakt.
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DOE MEE
LAAT UW STEM HOREN
EN UW GEZICHT ZIEN!
(ook familie, vrienden en buren),

Meer informatie. Over deze en onze vervolgacties kunt u via e-mail
adres wim@vlieghinder.nl contact met ons opnemen. Via onze website
www.vlieghinder.nl wordt u ook steeds op de hoogte gehouden.
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Reizen. U wordt geadviseerd met de trein te komen. Gezamenlijk
vertrek met de trein om 11.28 uur van station Castricum. Vanaf
Den Haag-CS (zie www.tweedekamer.nl) is het circa 10 minuten
lopen naar de hoofdingang van de Tweede Kamer op het Plein.
Komt u met de auto, parkeren kan onder het Plein.
Sponsoring. Actievoeren brengt kosten met zich mee. Sponsoring
groot en klein, het is van harte welkom. Uw eventuele bijdrage kunt
u storten op rekening 33 64 22 547, t.n.v. PVRC te Castricum, onder
vermelding van: Actiebudget PVRC. Mocht u uw contributie 2006 nog
niet hebben betaald, wilt u dat dan alsnog zo spoedig mogelijk doen
op bovengenoemd rekeningnummer onder vermelding van: uw
lidnr.(s) en 2006.
We zien elkaar in Den Haag!
Met vriendelijke groet,
Namens het PVRC bestuur,
Erwin von der Meer
voorzitter

www.vlieghinder.nl
Postbus 327, 1900 AH Castricum

