Minister Cramerdoof voor 40.000klokkenluiders
Er is veel gebeurdin rechtszalenmaÍr helaasnog bitterweinig op de basissindsde klagersuit
dezeregio volledig in het gelijk werden gestelddoor het vonnis van de Raad van State.
De Nimby-procedurehad niet toegepastmogen worden en de kap van zes hectarewas ten
moetenworden en het leek erop dat de overige 14
onrechte.Die kaalslagzou gecompenseerd
hectare,die bedreigdwaren, definitief geredzouden z1jn.Minister Cramerkondigde
bovendienarmniet dezelfdebotte werkwijze te willen volgen als haar voorgangsterDekker.
De regering zou alles in het werk stellenom de overlastte verminderenen als drukmiddel
ging de TweedeKamer ertoeover eenbinnenvliegverbodaf te kondigenals eind maartvan
dit jaar de Nato niet beslotenzou hebbende oude motorente vervangendoor stillere
Voor alle duidelijkheid:stillerbetekentaltijd nog 96 dB (in plaatsvan de huidige
exemplaren.
1 0 6d B ) .
De Nato deedwat verw'achtwerd: lak hebbenaan de lokale bevolking.De huidige sterk
verouderdemotoren worden niet vervangenen als klapstuk: ze zullen blijven vliegen tot
2033.
Minister Cramerhaaldede dreigingmet eennieuu'e\vmby niet van tafei, gaf aanal het
mogelijkegedaante hebben(zonderresuitaat)en deed ven'olgensde gemeenteOnderbanken
een bod dat, zacht gezegd.hoogstonfatsoenhjkgenoemdmag worden:de gemeentehelpt mee
aanhet kappenbinnendie 14 hectareen daan'oorzal de ministerproberente zorgenvoor een
reductievan het aantalvluchtenmet 600. Onderbankenweigert resoluuten GroenFrontgaat
tot bezettingover als de botte bijlen \,veerdoor dit kabinet geslepengaÍInworden.
Schriftelijk heeft de minister niet gereageerdop de uitspraakvan de Raad van Stateen op 29
april jl. hebbenklagersuit de regio wederom gelijk gekregenbij de hoogstebestuursrechterin
ons land: de ministermoet binnenzeswekenreagerenen duidelijkheidscheppenover het
inzettenvan de Nymby-procedure
Na het mei-receszal de Kamer wederomdiscussiërenover de Awacs-problematieken in het
bijzonder over de aangenomenmotie van Jan de Wit: als de Nato niet meewerkl gaathet
Nederlandseluchtruim dicht. Houden partijen de rug nu recht? Het ergstevalt te vrezenals
iemand als Diederik Samson de keutel al bij voorbaatltjkÍ in te trekken en wijst op de
vermindering met 600 vluchten. Dezelfde Diederik die aanwezigwas bij de ontruiming en
prominentemilieudeskundigebinnende PVDA.Deze partlj heeft tijdens een forum-discussie
in FaSiLa verklaardvoorstanderte zijn van uittreding uit de Nato als men de lokale bevolking
zou blijven terroriseren!!En dat is geenoverdrijving als we kijken naar de resultatenvan het
belevingsonderzoekvan het R[VM: meer dan 40.000 slachtoffiersin dezeregio.
en Uw meningen inzet is onmisbaar!!!! Op maandag26 met
Er valt genoegte bediscussiëren
organiseertde verenigingStop Awacs eenopenbarebijeenkomstin het FaSiLagebouw
ter hallen 10 in schinveld
PeterPolder van GroenFront,"wereld-beroemd"sinds zijn spectaculairebezettingsactiezal
een inleiding verzorgen.Aanvang:20.00uur
Voorafgaandis er vanaf 19.00urr eenjaarvergadering van de vereniging Stop Awacs. Deze
vergadering.\À/aaÍopde "huishoudelijke zaken"besprokenzullen worden,isalleen
toegankelijkvoor leden.

