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Buurtmonitor 2017: Zorgelijke trend!!

Zorgwekkende trend:
- Woensel Noord 65000 inwoners:

- Trend: Hinder toename 5 opeenvolgende Jaren!
- Gehinderde burgers in Woensel Noord gestegen van 9% naar

17%! (13.000 gehinderde burgers)
- In Acht en Achtse Barrier > 50% gehinderde burgers



Cummulatieve hinder Woensel Noord (65000 inwoners)
Trein verkeer Evenementen

Weg verkeer Vlieg verkeer

Bron: https://eindhoven.buurtmonitor.nl/

https://eindhoven.buurtmonitor.nl/


Explosie van klachten: 
Correlatie tussen meldingen
versus starts richting
Eindhoven Noord
(Bron: www.samenopdehoogte.nl )

Spreiding zogt voor veel
hinder Eindhoven Noord, 
vooral op heldere dagen
met weinig wind, zelfs bij
dagen met smog alarm!

http://www.samenopdehoogte.nl/


Aandachtspunten luchthavenbesluit 2020
• Hoe gaat Gemeente Eindhoven gezonde leefomgeving waarborgen? (art. 21 Grondwet, bescherming en

vebetering leefmilieu)
• Geen groei van vliegbewegingen na 2020: Onderzoek ook scenarios met MINDER vliegbewegingen…
• Nachtrust waarborgen: Hinder aan de randen van de dag beperken, geen vluchten voor 8:00 uur in weekenden, geen vluchten na

23:00 uur

• Luchtkwaliteit en gezondheid van inwoners: Hoe gaat Gemeente Eindhoven zorgen voor gezonde luchtkwaliteit? 
(Ultrafijnstof, CO2 uitstoot tgv vliegverkeer verminderen)

• Bij SMOG alarm geen vluchten over dichtbevolkt gebied om geluid te spreiden!
• Afdwingen van schonere en stillere vliegtuigen.
• Luchtkwaliteit monitoren, meten en waarborgen

• Waarde Eindhoven Airport voor regionale economie verus de schade aan de leefomgeving? Wat is de waarde
van goedkope tickets naar vakantie bestemmingen versus de schade op omgeving? People Planet Profit!!

• Minder vakantie vluchten….. 
• Vliegtaks om omwonenden te compenseren….
• Breng groei in balans door vliegtickets duurder te maken! Stimuleer andere vormen van vervoer (bijv. hogesnelheidsnetwerk….)

• Spreiding vliegverkeer versus klachten: Grote fluctuaties en meeste klachten komen uit Eindhoven Noord. 
• Welke acties neemt Gemeente Eindhoven? Kloppen de berekeningen van de MER wel?


