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Aan de heer J.G.M. Alders

Castricum, 2 augustus 2007

Onderwerp: deelname Vereniging Gezamenlijke Platforms aan Alderstafel

Betreft: uw e-mail antwoord van 30 juli op onze brief van 6 juli (eventuele verdere 
deelname aan het  Aldersoverleg)

Geachte heer Alders,

 
Na lezing van genoemde e-mail moeten wij helaas constateren dat de door u 
aangehaalde brief van 22 juli jl noch per e-mail noch per post is aangekomen. 
Teneinde over de inhoud hiervan geïnformeerd te worden vragen wij u ons deze brief 
alsnog te doen toekomen.
 
In uw antwoord laat u ons weten geen uitspraak te willen doen over de rol van de 
platforms in het Aldersoverleg voor u over de evaluatie van de eerste ronde aan de 
Minister hebt gerapporteerd. Dat moge formeel juist zijn maar als dat betekent dat wij 
pas eind september kunnen aanhaken is een pro-actieve rol van de platforms, zoals 
dit ook het geval is bij de andere deelnemers van het Aldersoverleg, (opnieuw) niet 
mogelijk. Deze pro-actieve rol is ons op enig moment in de eerste ronde ook 
toegezegd, maar is er in de praktijk nooit van gekomen. In de beginfase, zo hebben 
wij in de eerste ronde geleerd, worden de “piketpaaltjes” geslagen voor de 
verschillende onderwerpen. Omdat wij niet bereid zijn in de tweede ronde nog een 
keer achter de feiten aan te lopen vernemen wij graag van u hoe u dit denkt te 
voorkomen.
 
U doet de suggestie om ons te laten “bijpraten” door de heren Vermeegen en Van 
Ojik. In de eerste ronde werd ons ook aangeboden te worden bijgepraat door de heer 
Tan. Van dit aanbod hebben we toen geen gebruik gemaakt en we zullen dat ook dit 
keer niet doen. Wij zien geen kans pro-actief deel te nemen als we slechts achteraf 
worden geïnformeerd. Bovendien willen we niet dat naar de politiek en de 
omwonenden toe de indruk ontstaat dat de platforms betrokken zijn bij het 
Aldersoverleg terwijl dat in feite niet het geval is. 
 
Wij hopen u hiermede goed te hebben geïnformeerd over de praktische problemen 
die zich thans voordoen en vragen u om een reactie die daarvoor een oplossing zou 
kunnen betekenen.
 
Mogen wij van u horen?
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Hoogachtend,

namens
Vereniging Gezamenlijke Platforms Vlieghinder Schiphol

E. von der Meer
voorzitter

G.J.M. Paap
secretaris
 

CC Minister van Verkeer & Waterstaat C.M.P.S. Eurlings
 Minister van VROM J.M. Cramer
 Vaste Kamercommissie
 T.H. Vermeegen
 H. Eilert

Bewonersplatforms

Vereniging Geus Aalsmeer Aalsmeer
Platform Leefmilieu Regio Schiphol Amstelveen
Werkgroep Amstelveen Buitenveldert (SWAB) Amstelveen
Platform Vliegoverlast Amsterdam Amsterdam
Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer Amsterdam
Platform Vliegoverlast Assendelft Assendelft
Platform Vlieghinder Regio Castricum Castricum
Werkgroep Luchtruim IJmond Noord Heemskerk
Werkgroep Vliegtuigoverlast Heemstede Heemstede
Milieucontact Heiloo Heiloo
Bewonersvereniging Hoofddorp-Noord Hoofddorp
Platform Vliegoverlast Zaanstad Krommenie
Dorpsraad Lijnden Lijnden
Platform Vliegoverlast Oostzaan Oostzaan
Platform Vlieghinder Schermer Schermer
Dorpsraad Spaarndam Spaarndam
Platform Uithoorn Uithoorn
Dorpsvereniging Vijfhuizen Vijfhuizen
Dorpsraad Wijk aan Zee Wijk aan Zee
Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg Zwanenburg / Halfweg
Studiegroep Zwanenburg Zwanenburg


