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Zaterdag manifestatie “Krimp de luchtvaart” bij Maastricht Aachen Airport  
Op zaterdag 14 mei wordt er bij maar liefst zes luchthavens 
manifestaties gehouden onder de noemer Krimp de 
luchtvaart. Ook bij de verlies leidende Maastricht Aachen 
Airport is er een manifestatie van 11.00u tot 14.00u in de 
Beeldentuin tegenover nummer 90 Geverikerstraat in Beek.

Aanwezig zijn sprekers, er is muziek en er is een stiltemoment. 
De manifestanten vinden dat “vanwege klimaatverandering, 
luchtverontreiniging en geluidsoverlast de krimp van de 
luchtvaart noodzakelijk is.

Minister Harbers heeft in het luchtvaartdebat aangekondigd in 
mei uitspraken te doen ten aanzien van Lelystad Airport. In juni 
is er een commissiedebat over regionale luchthavens.  Daarom de
landelijke manifestaties.

Het vliegverkeer boven ons land neemt sinds enkele maanden 
weer toe na een relatief rustige periode tijdens de corona 

maatregelen. Nu ook de overlast weer groeit, beseffen bewoners hoe groot de impact van het 
overmatige vliegverkeer is op hun leefomgeving en gezondheid. De luchtvaartindustrie heeft veel 
schadelijke effecten op de samenleving: het levert een grote bijdrage aan de gevaarlijke opwarming 
van de aarde, hoognodige woningbouw wordt onmogelijk en de volksgezondheid loopt gevaar door 
geluidsoverlast, uitstoot van ultrafijnstof en kankerverwekkende stoffen.

Alarmerende IPCC-rapporten roepen steeds weer op tot krimp van de luchtvaart. De inmiddels 
definitief geworden Luchtvaartnota en de daaruitvolgende luchtruimherziening monden uit in nog 
meer overlast en vervuiling, onder meer door laagvliegroutes als gevolg van de opening van 
Lelystad Airport en een vierde naderingsgebied voor Schiphol boven de provincies Utrecht en 
Gelderland.

Het luchtvaartbeleid in Nederland komt tot stand op basis van gebrekkige, veelal door de industrie 
zelf aangeleverde informatie. De burger wordt nauwelijks gehoord, waardoor tal van misstanden 
ontstaan als het niet meerekenen van geluid, stikstof- en CO2-uitstoot boven een bepaalde 
vlieghoogte, het ernstig belemmeren van woningbouw en het verlenen van oneerlijke fiscale 
vrijstellingen.

https://parksjtad-in-transitie.nl/zaterdag-manifestatie-krimp-de-luchtvaart-bij-maastricht-aachen-airport/


Zienswijzen en participatietrajecten hebben geen enkel effect gehad om totstandkoming en 
uitvoering van het beleid te verbeteren.

Overlast is politieke keuze
Het resultaat van deze politieke keuze is dat bewoners in de omgeving van vliegvelden zich 
geconfronteerd zien met veel meer overlast en vervuiling dan nodig is voor een gezonde bijdrage 
van de luchtvaart aan de Nederlandse economie. Het aantrekken van overstappers die niets besteden
in ons land staat gelijk aan de import van veel overbodige geluidsoverlast en vervuiling.
Individuele burgers worden door gebrekkige of zelfs afwezige wet- en regelgeving nagenoeg niet 
beschermd tegen de negatieve gevolgen van het overmatige vliegverkeer. Vliegvelden opereren in 
ons land zonder verplichte luchthavenbesluiten, zonder verplichte natuurwetvergunningen en 
zonder rekening te houden met de mensen onder de aanvliegroutes.
De breed gedragen manifestaties vormen een protest tegen de groei, de oneerlijke vrijstellingen 
voor de luchtvaartbranche en tegen het gebrek aan bescherming van mens en milieu tegen de 
overlast en vervuiling.

28 Me  i   Repair Café in SamSam opent Week zonder afval  

Zaterdag 28 mei gaan we om 10.00u open
in de buurtzaal van Sam Sam,
Mijnzetellaan 6 Heerlen.

Tot 12.30u kunt u bij ons terecht.

Parksjtad in Transitie is door gemeente
Heerlen benaderd voor deelname aan de
Week Zonder Afval. Natuurlijk willen wij
daar aan bijdragen. Officieel begint de week
op maandag 30 mei maar omdat we elke laatste zaterdag van de maand ons Repair Café hebben, 
verzorgen wij daarmee de opening van de Week Zonder Afval. Het Repair Café wil immers de 
afvalberg verkleinen. Door goederen te herstellen, pimpen of repareren, kan het een tweede leven 
krijgen.

Ons deskundig reparatie team kan veel maar niet alles. Veel nieuwe artikelen worden namelijk met 
ingebouwde slijtage verkocht en zijn moeilijk te repareren doordat bijvoorbeeld de behuizing zit 
vast gelijmd. Door de verslagen van de reparatieochtenden op Repair Café Parkstad kunt u een 
indruk krijgen van wat wel en wat niet lukt.

Fabrikanten van elektrische apparaten moeten worden verplicht om producten te maken die langer 
meegaan en die repareerbaar zijn. Dat staat in een resolutie die het Europees Parlement op 16 maart 
met een grote meerderheid heeft aangenomen. Door te repareren kunnen consumenten bijdragen 
aan de circulaire economie, zie RepairCafé.org

Op de laatste dag van de thema week hebben wij Open Dag op de Dobbeltuin. Het initiatief komt 
van Milieu Centraal.

Meer: Week Zonder Afval

Tot ziens,
Medewerkers Repair Café Parkstad

https://www.repaircafeparkstad.nl/
https://www.repaircafe.org/europarlement-wil-repareerbare-spullen-die-langer-meegaan/
https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/week-zonder-afval/
https://parksjtad-in-transitie.nl/28-mei-repair-cafe-in-samsam-opent-week-zonder-afval/
https://parksjtad-in-transitie.nl/open-dag-dobbeltuin-5-juni-2022/


30 Mei   Vuur & Soep avond op de Dobbeltuin  
Op maandag 30 mei is het nieuwe maan.

We houden elke nieuwe maan een Vuur & Soep avond
op de Dobbeltuin voor de gezelligheid en verbinding
met mensen.

Samen maken we een soep!

Breng wat groente en/of kruiden mee (bio / uit eigen
tuin / uit het wild) en eigen eetgerij. 

Ook muziekinstrumenten zijn welkom!

Wij zorgen voor het vuur, de pan en wat kruidenthee.

Om 18.00u wordt er begonnen.

De volgende  Vuur & Soep avond is op woensdag 29 juni.

Plaats: Dobbeltuin, Dobbelsteijnstraat Heerlen

Aanmelden: dobbeltuin@hotmail.com

Open dag Dobbeltuin 5 juni 2022
Op zondag 5 juni houdt de Dobbeltuin Open 
Dag. Vanaf 11.00u tot 16.00u is iedereen 
welkom om kennis te maken met deze 
bijzondere tuin in Meezenbroek aan de 
Dobbelsteijnstraat in Heerlen.

De Dobbeltuin is een permacultuur samentuin 
waarin diversiteit een grote rol speelt. Er zijn veel 
verschillende (inheemse) planten en daardoor ook 
veel verschillende vlinders, bijen, libellen en 
andere beestjes. Permacultuur is een ontwerp 
methode dat zich laat inspireren door natuurlijke 

ecosystemen. Het is ook wel een natuurtuin. De natuur is de inspiratiebron bij permacultuur.

De Dobbeltuin is grotendeels uit gerecycled materiaal opgebouwd.

Tijdens de Open dag worden rondleidingen gegeven, er zijn workshops, zijn er heerlijke versnaperingen 
uit de rocket-oven en is een boekenstand aanwezig met moestuin, voedselbos en permacultuur boeken.

Het voetgangerspad langs de Dobbeltuin is beplant met een smulhaag van frambozen, bramen, Japanse 
wijnbessen, yambessen en nog meer. Wij nodigen iedereen uit om vanaf het voetpad daarvan te plukken.

Als de aardbijen, jostabessen, appels en pruimen rijp zijn, dan zijn deze tegen een vergoeding 
verkrijgbaar.

Op de Dobbeltuin vind door het jaar heen diverse activiteiten plaats.

In de zomer is er wekelijks een Open Oor ochtend. U kunt hier vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, 
een gesprek in een mooie omgeving. Er zullen altijd twee vrijwilligers aanwezig zijn, een geestelijk 
verzorger en een gastvrouw met koffie en thee. Dit vind plaats in de maanden juni, juli augustus en 
september. De inlooptijden zijn tussen 10.30 uur en 12.00 uur.

Elke nieuwe maan is er Vuur & Soep avond voor de gezelligheid en verbinding met mensen.

mailto:dobbeltuin@hotmail.com?subject=Aanmelding%20Vuur%20en%20Soep%20avond
https://parksjtad-in-transitie.nl/open-dag-dobbeltuin-5-juni-2022/
https://parksjtad-in-transitie.nl/vuur-soep-avonden-dobbeltuin/
https://parksjtad-in-transitie.nl/vuur-soep-avonden-dobbeltuin/


Samen maken we een soep! Breng wat groente en/of kruiden mee (bio / uit eigen tuin / uit het wild) en 
eigen eetgerij. Ook muziekinstrumenten zijn welkom! Wij zorgen voor het vuur, de pan en wat 
kruidenthee. Inloop tussen 18.00u en 18.30u.

Er worden pizzamiddagen in de Dobbeltuin met een culinaire wandeling gehouden. Om 14.30u begint de 
culinaire wandeling waarbij er pizza-ingrediënten in de Dobbeltuin verzameld worden. Tevens is het een 
excursie door de Dobbeltuin. De rocket oven gaat om ± 16.00u aan en om 19.00u is de afsluiting.

De evenementen worden vermeld op de website: parksjtad-in-transitie.nl en op de facebook 
pagina: DobbeltuinHeerlen.

Contact: Dobbeltuin(at)hotmail.com

mailto:Dobbeltuin@hotmail.com
https://www.facebook.com/groups/598992630180266
https://parksjtad-in-transitie.nl/?s=Dobbeltuin

