Zoeken naar balans tussen groei en leefbaarheid
Dorpsraadcafé over Schiphol
Feiten en vragen wisselden elkaar af tijdens de presentatie van Rob Loekenbach over Schiphol. We
weten veel, rekenen vooral met modellen en betrouwbare onderzoeken naar milieu- en
gezondheidsrisico’s zijn nog zeldzaam. Er zijn dus, ook voor insiders, nog veel vragen rondom het
dossier Schiphol.
De zaal was gevuld met belangstellenden vanuit de wijkraden, politiek, gemeente, Schiphol en pers.
Veel van deze mensen wonen in Nieuw-Vennep, maar ‘gewone’ inwoners ontbraken. Vreemd, want
juist voor inwoners was er veel informatie te halen. Zo vlak voor de verkiezingen, kun je door je stem
laten weten hoe jij wilt dat de toekomst van Schiphol en daarmee ook van ons dorp, er uit komt te
zien.
Loekenbach, woonachtig in Leimuiden en zelf ook reizend met het vliegtuig, zette heel veel feiten op
een rijtje. Van de start van Schiphol, nu 100 jaar geleden, tot de toekomst met uitplaatsing van
‘pretvluchten’ naar Lelystad. Daardoor kan Schiphol blijven groeien als mainport. De uitgebreide
presentatie is hier te vinden.
De uitslag van de enquête werd gepresenteerd en toonde aan dat in Nieuw-Vennep zeer
genuanceerd gedacht wordt over Schiphol. Veel mensen hadden de moeite genomen om
aanvullende opmerkingen te maken, waarmee de vertegenwoordigers van de inwoners in de
Omgevings Raad Schiphol zeker hun voordeel kunnen doen. Bijna driekwart van de invullers geeft
aan dat zij het erg belangrijk vinden dat de Dorpsraad via de website blijft informeren over allerlei
zaken rond Schiphol. Daarbij werden de gezondheidsrisico’s wel het meest genoemd.
‘Waarom komen zo weinig inwoners naar deze avond?’ vroegen wij aan de voorzitter van de
Dorpsraad Peter Bokhorst. ‘In de zaal werd geopperd dat mensen misschien niet durven omdat hun
werk gerelateerd is aan Schiphol. Dat lijkt mij sterk, omdat deze avond een neutrale informatieavond is. Weinig mensen weten dat er bij de Dorps- en wijkraden een aantal mensen zijn, die heel
erg veel tijd steken in het dossier Schiphol. Het is heel complex omdat wij natuurlijk de economische
motor zien, maar ook verantwoording hebben voor een veilige en gezonde leefomgeving. Bovendien
worden er heel veel vaktermen gebruikt, waardoor het wel even duurt voordat je helemaal
ingewerkt bent op dit dossier’, aldus Bokhorst.
‘Wij hadden graag van de inwoners gehoord wat zij belangrijk vinden en waar wij op in moeten
zetten als we hen vertegenwoordigen. Gelukkig hebben we wel de uitkomst van de enquête’, vertelt
Peter. Een vraag zal de Dorpsraad ook zeker meenemen uit deze avond: de hoeveelheid en plaats
van de meetpunten. Meten is weten, en juist op dat punt valt nog veel te verbeteren. Wij zoeken
naar de balans tussen economie en leefbaarheid.
Elders op de website kunt u nog heel veel informatie vinden over deze avond. De website waarop
bewoners altijd informatie kunnen vinden is www.bewonersomgevingschiphol.nl.

