Willem van den Brink
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Paulien Pistor <p.pistor@eindhoven.nl>
maandag 6 juni 2016 15:59
willem.van.den.brink@iae.nl
Hans Verhoeven
Re: Vliegverkeer

Geachte heer van den Brink,
Dank voor uw bericht. Uw mail is ter kennis gebracht van verantwoordelijk wethouder Mary-Ann Schreurs. Uw
waarneming en de bevestiging erop van het ED kloppen. Sinds begin van dit jaar maakt de luchtverkeersleiding van
de mogelijkheid gebruik om vliegverkeer evenrediger te spreiden. Dit kan overigens alleen bij relatief lage
windsnelheden; bij hogere windsnelheden is er geen keuzevrijheid en dient tegen de windrichting te worden gestart
en geland. De spreiding van vliegverkeer heeft de aandacht van de verantwoordelijke overheden. In de openbare
COVM vergadering van 14 april jl. is dit door de commandant van de luchthaven toegelicht en besproken.
Aan de Alderstafel is afgesproken dat vliegroute 1b in 2016 zal worden geëvalueerd. De evaluatie is recent gestart.
De ervaringen van het anders spreiden van vliegverkeer worden daarin meegenomen. De vorderingen van de
evaluatie zullen door de COVM worden gevolgd, en COVM zal (zoals eerder ook het geval is geweest) naar
verwachting gebruik maken van de mogelijkheid advies uit te brengen over het eindvoorstel van de evaluatie (dat op
zijn vroegst is te verwachten eind 2016).
Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen of opmerkingen, dank kunt u daartoe rechtstreeks contact opnemen
met dhr. H. Verhoeven, Programmaleider Milieu (tel: 06-21844343 of e-mail: j.verhoeven@eindhoven.nl). Ik
vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hartelijke groeten,
Paulien Pistor
drs. P.M. Pistor I Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur Ip.pistor@eindhoven.nl
+3140 2382122

Gemeente Eindhoven | Stadhuisplein 10 | Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven
Van: Willem van den Brink [mailto:willem.van.den.brink@iae.nl]
Verzonden: zondag 29 mei 2016 19:22
Aan: Paulien Pistor
Onderwerp: FW: Vliegverkeer

Geachte Mevrouw Pistor,

Op basis van mijn eigen waarnemingen heb vastgesteld dat er sinds enige maanden een toename is van vertrekkend
vliegverkeer over Eindhoven Noord. Omdat ik geen reactie kreeg van Eindhoven Airport heb ik navraag gedaan bij
het ED. Ik kreeg beneden staande reactie:
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“Uw constatering dat er sinds enige tijd vaker in noordelijke richting wordt opgestegen, klopt. Juist om de mensen
aan de andere kant van het vliegveld (de Kempen) enigszins te ontlasten en de overlast te spreiden, kiest de
verkeerstoren op de vliegbasis met opzet vaker voor deze vertrekrichting”

Eindhoven Airport is dus bezig om de overlast te verplaatsen van de Kempen naar het dicht bevolkte gebied van
Eindhoven Noord: Acht/ Achtse Barrier/ Best/ Son en Breugel!
Bent u hiervan op de hoogte? De komende 2 weken is het vliegveld dicht voor onderhoud, maar ik vrees het ergste
voor de toekomst.

Kunt u dit bericht AUB onder de aandacht brengen van de verantwoordelijken van het gemeente bestuur? Zie de
mail beneden. Vast vriendelijk dank!

Met vriendelijke groeten

Willem van den Brink

Piet Haagenlaan 1
5626GM Eindhoven (Acht)

Tel. 040 – 2623656
Gsm. 06 - 12043724

Van: Rob Burg [mailto:r.burg@ed.nl]
Verzonden: woensdag 25 mei 2016 10:20
Aan: willem.van.den.brink@iae.nl
Onderwerp: Vliegverkeer

Geachte heer Van den Brink,
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Bedankt voor uw reactie.

De grote stijging van het aantal klachten over het vliegverkeer werd vorig jaar vooral veroorzaakt door
meldingen vanuit de omgeving Wintelre. Doordat sinds anderhalf jaar de belangrijkste vertrekroute over dit
dorp voert, is het aantal klachten hier zeer sterk toegenomen.

Uw constatering dat er sinds enige tijd vaker in noordelijke richting wordt opgestegen, klopt. Juist om de
mensen aan de andere kant van het vliegveld (de Kempen) enigszins te ontlasten en de overlast te spreiden,
kiest de verkeerstoren op de vliegbasis met opzet vaker voor deze vertrekrichting.

Op de website Samen op de Hoogte is terug te zien hoe de verdeling van vertrekkend en aankomend
vliegverkeer was in de afgelopen jaren. U dient hiervoor op de link 'effect vliegverkeer bekijken' te
klikken.

Wellicht dat de website van de COVM Eindhoven voor u ook lezenswaardige info bevat. Hier zijn onder
meer de kwartaal- en jaarrapportages van de klachten in te zien.

Met vriendelijke groet,

Rob Burg

Redacteur stadsredactie
Eindhovens Dagblad
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Torenallee 45
5617 BA
Eindhoven
T 040 2 336 414 / 088 01 32 912
M 06 4114 9629

De informatie in dit e-mailbericht en eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk, auteursrechtelijk beschermd en alleen bestemd voor de
beoogde ontvanger(s). Indien u dit bericht ten onrechte heeft ontvangen, wordt u dringend verzocht de verzender hiervan te
informeren (telefonisch of per e-mail) en het bericht te vernietigen, de inhoud niet te gebruiken of ter kennis van derden te brengen.

************************************************************************
***
De disclaimer van e-mail van de gemeente Eindhoven vindt u op
http://www.eindhoven.nl/web/show/id=432311
Dit bericht is gecontroleerd op virussen en virusvrij verzonden.
************************************************************************
***

4

