
Krommenie 'ritssluiting'
in route naar Schiphol
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Ron Amesz ,I ------------- delige gevolgen van de luchtvaart

een halt toe te roepen. Hierin weet
ze zich inmiddels gesteund door een
groep medestanders.
Duidelijk werd dat een grens ge-
steld moet worden aan het aantal
van 500.000 vluchterÎ per jaar en een
duidelijke rem op nachtvluchten.
Tevens zijn goede meetsystemen
(ook op piekmomenten en niet al-
leen een daggemiddelde) en bereke-
ningen nodig. Bovendien werd ge-
vraagd om een gedegen gezond-
heidsonderzoek door de GGD om
problemen over meerdere jaren in
kaart te kunnen brengen. Klachten-
lijnen zoals BAS moeten beter be-
reikbaar zijn. Het gesprek van giste-
ren krijgt in februari of maart een
vervolg, zegde wethouder Krieger
toe. Hij bepleitte een goede overleg-
structuur van inwoners in Zaan-
stad-Noord.

Krommenie Wethouder Hans
Krieger blijft graag in gesprek met
bewoners van Krommenie en Assen-
delft over de hinder van vliegtuigen
die van en naar Schiphol vliegen. Hij
ondersteunt het initiatief van Win-
nie de Wit ui tAssendelft om de stem
van de inwoners te verheffen.
De dagelijkse stroom aan vliegtui-
gen boven Zaanstad-Noord is bij-
zonder groot en hiermee ook de
overlast van geluid, ultrafijnstof en
nachtelijke vluchten. De gevolgen
voor het milieu (zoals minder insec-
ten) en het risico op blijvende ge-
zondheidsklachten zijn enorm. Het
netwerk van landende vliegtuigen
boven Krommenie vormt een ritss-
luiting die zich vervolgens richting
Schiphol sluit.
De organisatiestructuren en in-

Zaanstad graag in
gesprek met.Inwoners

spraakmogelijkheden rond Schip-
hol zijn divers en ingewikkeld. De
groei van de luchthaven is een twist-
punt en vanuit buurtcentrum de Pe-
likaan klonk gisteren een hartgron-
dige wens van (ervarings)deskundi-
gen, politici en bewoners om gren-
zen te stellen. Maar ook om
Schiphol afspraken te laten nako-
men en de roep om handhaving bij
overtredingen. Omwille van haar
kleinkinderen en een betere wereld
zetWinnie de Wit zich in om de na-


