Gemeente Amstelveen
T.a.v. B&W en de Gemeenteraad
Laan Nieuwer-Amstel 1
1182 JR Amstelveen
Amstelveen, 3 september 2017.
Geachte dames/heren,
Ik vind de overlast van vliegtuig lawaai de spuigaten uitlopen. Vooral deze week was de bekende
druppel, elke dag ellende. Om 05.00 uur werd ik al wakker van het lawaai en het gaat door tot
middernacht.
Vooral de laatste vijf jaar is de intensiteit toegenomen wat overeenkomt met de ontwikkeling bij mij
van een allergie aan de luchtwegen, ik heb in mijn hele leven nog nooit last gehad van welke allergie
dan ook. De huisarts wijt het aan de luchtkwaliteit vanwege de vliegtuigen, de hoeveelheid fijnstof
zal ook aanzienlijk zijn. De nabijheid van snelwegen zal ook van invloed zijn.
Op termijn zal dit de aantrekkelijkheid van Amstelveen aantasten op een gegeven moment zal
Amstelveen negatief in het nieuws komen. Ondanks het ronde tafel overleg zijn de normen continue
opgerekt ten gunste van Schiphol. Mensen ervaren ook een rechtsongelijkheid, als burger krijg je
voor de minste overtreding, wat vaak een vergissing is, een boete. Een groot bedrijf als Schiphol
komt ermee weg.
Lekker in de tuin zitten is er niet mogelijk met al dat lawaai. De tuindeur en luchtsluis worden dicht
gedaan, ondanks het mooie weer, om de TV niet nog harder te hoeven zetten.
Ik begrijp de economische noodzaak van Schiphol (en KLM), als je in Amstelveen woont zul je een
zeker ongemak moeten accepteren maar Schiphol wil groeien. Ik ben van mening dat dit niet
mogelijk is en er zullen harde keuzes gemaakt moeten worden ter bescherming van de gezondheid
van omwonenden. Schiphol kan niet meer groeien zonder dat dit ten koste gaat van de gezondheid
van mensen. Voor een bedrijf is dat vervelend maar men zal moeten kiezen tussen de belangen of
Schiphol een internationale hub (goed voor KLM) blijft i.p.v. meer ruimte voor budget
maatschappijen of de gezondheid van omwonenden. Ik denk dat alleen een heel duidelijk standpunt
ingenomen moet worden wat niet onderhandelbaar is: geen groei van Schiphol.
Ik verzoek B&W en de Gemeenteraad dringend om de inwoners van Amstelveen te beschermen
tegen nog meer overlast van de vliegtuigen zodat de gezondheid en het leefgenot goed blijft. Ik zie
uw berichten met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
T.A. de Goede
De Nessermolen 21
1188 HR Amstelveen
e-mail: tdegoede@kpnplanet.nl

