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Onderwerp: Steunbetuiging Tijdperk Eindhoven Airport na Corona crisis 

 

 

 

Geachte mevrouw List,  

 

Onlangs heeft u een brief ontvangen van het Bewonersplatform Woensel Noord. Daarin een 

oproep van omwonenden: 

1. Wij verzoeken de Gemeente Eindhoven om de positieve effecten t.g.v. wegvallen 

vliegverkeer (minder geluidsoverlast, verbeterde slaapkwaliteit, schonere lucht) op de 

woonomgeving in kaart te brengen. Wat kunnen we daarvan leren en welke 

conclusies kan het College daaraan verbinden? 

2. Conform het advies van de proefcasus staat groei van Eindhoven Airport niet langer 

centraal, maar het sturen op 30% minder geluid in 2030 ten opzichte van 2019. Het 

heeft volgens ons nu geen zin om deze sterk vervuilende sector kunstmatig overeind 

te houden en vervolgens weer op te schalen naar de oude niveaus. We kunnen de 

overheidsmiddelen beter besteden om nu de omslag te maken naar een groenere 

economie: (Brainport = Greenport!). 

3. Op basis van de positieve effecten op de leefomgeving is het dringende verzoek van 

omwonenden om niet terug te schalen naar het oorspronkelijke niveau van 41.500 

vliegbewegingen van voor de corona crisis. Er bestaat nu de mogelijkheid om de 

30% reductie versneld te realiseren naar bijvoorbeeld maximaal 30.000 

vliegbewegingen per jaar. 

 

Zoals wij u en de gemeenteraad een paar maanden geleden schreven ‘Ons huis staat in 

brand en we hebben nog maar enkele jaren om het vuur dat onze planeet aarde bedreigt, te 

blussen. Wij zijn Extinction Rebellion en wij zijn een decentrale, socio-politieke beweging 

van burgers die in meer dan dertig landen vertegenwoordigd is. Wij komen geweldloos, 

maar ongehoorzaam in actie voor de bescherming van het leven op aarde, tegen de 

ineenstorting van het klimaat en tegen de ecologische afbraak’. 

 

Daarom steunen we de oproep van Bewonersplatform Woensel Noord van harte. Het zou 

zonde zijn om nu met veel geld de luchtvaartsector terug te brengen op het oude niveau om 

het daarna te moeten afbouwen in verband met het behalen van kritische milieu normen.  

 

Hoe ernstig corona ook is, het aantal slachtoffers van het negeren van de problemen met 

(lucht-)verontreiniging en de daarmee samenhangende klimaatverandering ligt vele malen 

hoger. Ieder jaar weer. Laten we zo verstandig zijn om deze uitbraak te gebruiken om beter 



uit deze crisis te komen. Het terug keren naar business as usual in de luchtvaartsector hoort 

daar niet bij.   

  

Een van onze drie eisen was het instellen van een burgerraad, een eis die geen onwillig oor 

vond in de raadsvergadering. Had Eindhoven zo’n raad gehad, dan zou dit een mooie casus 

geweest zijn om voor te leggen. Misschien is het nog niet te laat? 

 

Laten we samen de juiste stappen nemen, de juiste conclusies trekken en werken aan een 

mooiere, schonere en vooral leefbare stad. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Bram Boer  
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