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Vereniging Vliegtuighinder Westeindergebied 

Lisdoddestraat 158 

1433 WH  Kudelstaart 

 

T.a.v De heer Johan Weggemans & Werkgroep Microklimaat Leimuiden 

 

Kudelstaart, 31 maart 2019 

Betreft: samenwerking 

Geachte heer Weggemans, beste Johan, 

Geachte leden van de werkgroep Microklimaat Leimuiden, 

U ontvangt deze e-mail omdat wij ons (1) grote zorgen maken inzake Microklimaat Leimuiden en (2) de 

ondervertegenwoordiging van Kudelstaart in dit proces. Als plaatsvervanger van Leo Baarse nam ik deel 

aan de bijeenkomst van de werkgroep Microklimaat Leimuiden dd 19 maart j.l. 

Graag wil ik opmerken dat ik wel als kiesman was aangemeld door het CVO van de Aalsmeerbaan. Dit in 

tegenstelling tot hetgeen door de heer Hendriks werd genotuleerd. 

Analyse To70 

Tijdens de analyse is door mij gesuggereerd dat de cijfers van To70 niet overeenkwamen met onze 

cijfers. Ik waardeer het zeer dat de heer Weggemans ons de kans heeft gegeven nieuwe meetgegevens 

in te brengen. Helaas hebben wij na zorgvuldige controle moeten constateren dat wij op dit moment de 

cijfers van To70 niet kunnen ontkrachten. Voor alsnog, zullen wij de huidige cijfers accepteren. 

Grote overlast blijft (meten versus beleven) 

Ondanks dat wij de cijfers van To70 nu nog niet kunnen ontkrachten, neemt dat niet weg dat wij grote 

problemen hebben met het Microklimaat Leimuiden in de huidige vorm. Wij kunnen ons absoluut niet 

vinden in een afweging over definitieve invoering van het Microklimaat, enkel en alleen op basis van de 

huidige gegevens en effecten op het per saldo aantal ernstig gehinderden. 

Kudelstaart direct betrekken bij het vervolgproces 

Graag worden wij bij het vervolgproces direct betrokken. De heren Loekenbach (Leimuiden), Hendriks 

(Burgerveen) en Poelmans (Oegstgeest) hebben destijds het originele voorstel ingediend respectievelijk 

ondersteund. Echter gaat het ML over Kudelstaart en raakt ons direct.  

Wij vragen u vriendelijk ons nu actief te betrekken in de ontwikkelingen van het Microklimaat 

Leimuiden. Besluitvorming hierover raakt ons Kudelstaarters hard in de kwaliteit van onze leefomgeving. 

Wij leven in een democratische maatschappij. Daarom is het eerlijk dat wij betrokken worden bij het 

proces en de besluitvorming. Het gaat tenslotte over ons.  
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Door ons te betrekken ontstaat: 

• Een juiste en eerlijke samenstelling van de werkgroep 

• Gelijk veld van stakeholders 

 

Kudelstaart en de Vereniging Vlieghinder Westeindergebied met haar inwoners in de zuidhoek zonder 

CV voelt zich thans niet vertegenwoordigd. Zoals reeds genoemd: Het gaat ook om ons! 

Met vriendelijke groet, 

 

Marcel Driessen     Jeroen Verbeek 

 

College van Advies     Voorzitter 
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