Geachte informateurs,
Komende weken zal er gewerkt worden aan een nieuw Coalitieakkoord voor Limburg, waarvoor ik u
veel succes toewens!
Rond vliegveld MAA hebben de Omwonenden reeds een gedegen inbreng bij u aangeleverd. Daar
kan ik me geheel in vinden. Naast de noodzaak om te komen tot een heroverweging met
verschillende scenario’s voorzien van een onafhankelijke Maatschappelijke Kosten Baten Analyse
(MKBA) zijn er voor de kortere termijn ook een aantal zaken nodig om de oplopende overlast voor
omwonenden terug te dringen. De cijfers over de sterk opgelopen aantallen klachtenzijn een
duidelijk signaal! En die overlast is zelfs in ons dorp Munstergeleen helaas te merken, zeker in de
vroege ochtenduren vóór 7u00.
Ik wil voor uw coalitieakkoord over terugdringen overlast MAA de volgende suggesties aanreiken:
1.

Geen gebruik meer van een verlengde baan waarmee zware vrachttoestellen in de
toekomst gemeden kunnen worden.
2.
Geen nieuwe contracten sluiten met vliegmaatschappijen om te vliegen tussen 6u00 en
7u00 in de vroege ochtend en de tarieven voor deze vluchten verhogen om ze te verder te
ontmoedigen.
Het beste zou zijn algemene sluiting tussen 22u00 en 7u00 in de ochtend maar gezien
lopende contracten zal dat moeilijk snel te realiseren zijn maar er kan wel actief gestuurd
worden om verdere toename van vluchten in de vroege ochtend tussen 6u00 en 7u00 te
voorkomen!
3.
Afschaffen van starts na 22u00. Dan alleen nog landingen tussen 22u00 en 23u00 toestaan.
De starts na 22u00 zijn nu extra overlast gevend en verstoren nachtrust (kinderen)
Deze drie maatregelen zouden een signaal zijn voor omwonenden dat de overlast serieus genomen
wordt en dat er in ieder geval iets hieraan gaat gebeuren in afwachting van de noodzakelijke
heroverweging toekomst MAA.
Ik hoop dat u en de onderhandelende politieke partijen deze suggesties bij het coalitieakkoord en de
daarin te maken afspraken willen betrekken,
Vriendelijke groet,
Jan Muijtjens | Absbroekstraat 10 6151 CW Munstergeleen | mobiel 06 – 23559780 | Twitter
@JanMuijtjens

