
 

Geacht college, 

  
Vereniging Kootwijk Vooruit hoort geluiden en leest artikelen in de regionale en landelijke 
dagbladen over de voorgenomen vliegroutes van en naar vliegveld Lelystad. De gemeenteraad van 
Apeldoorn heeft hier op 6 juli een spoeddebat over gehouden. In Apeldoorn is men bezorgd over 
het voortbestaan van vliegveld Teuge. Om die reden is er een voorstel gemaakt om de vliegroutes 

aan te passen mede dankzij een sterke lobby vanuit het Apeldoornse. Dit heeft als gevolg dat we 
uit de pers hebben vernomen dat er nu een voorstel voorstel is om de routes zodanig aan te 
passen dat ze precies over de Veluwe, o.a. Kootwijk geprojecteerd zijn. Dit voorstel ligt al op tafel 
bij de staatssecretaris mevrouw Dijksma. 
  
Ook de gemeente Ede is in het geweer gekomen en heeft een petitie opgesteld die inmiddels al 

ruim 2300 keer is ondertekend. Dit vernamen wij in de Barneveldse krant van maandag 24 juli jl. 
  
Van de gemeente Barneveld is ons nog niet ter ore gekomen dat u al gereageerd heeft op deze 
plannen. Maar de routes gaan zowel over grondgebied van Apeldoorn, Ede én Barneveld. Alle reden 

dus om in actie te komen. Binnen enkele jaren zullen op jaarbasis 50.000 vluchten uitgevoerd 
worden met 7.5 miljoen passagiers.Dat deze plannen in een Natura 2000 gebied geprojecteerd 
worden verbaast ons in hoge mate. Bovendien is het gebied waar wij in wonen laagvlieggebied van 

Defensie. Dit geeft de nodige overlast, maar die zal in het niet vallen bij de plannen die nu voor 
liggen. 
Deze doorkruisen ons inziens ook de inspanningen door o.a. Visit Veluwe en Go Barneveld om dit 
gebied voor toeristen aantrekkelijker te maken. 
  
Bent u het het ons eens bent dat de rust en de ruimte op de Veluwe een groot goed zijn die we 
met alle kracht moeten verdedigen? Vorige week spraken wij als bestuur van Kootwijk Vooruit met 

wethouder Dorrestijn en hebben aan haar al onze bezorgdheid kenbaar gemaakt en het verzoek 
gedaan om hierover uw college te informeren. 
  
Kootwijk Vooruit is een kleine vereniging en wij kunnen dit niet alleen af. Sterker nog, wij zouden 
graag zien dat dit probleem op provinciaal niveau wordt aangepakt. Nu lijkt het alsof de hete 
aardappel van de ene gemeente naar de andere wordt geschoven. Het luchtruim is groter dan de 

gemeentegrenzen. 

Onze vraag is dus: help ons in de strijd tegen deze voorgenomen lawaaioverlast in ons unieke 
gebied. 
  
Wij gaan graag met u in gesprek hoe wij als kleinste kern richting deze plannenmakers een 
dermate groot geluid (figuurlijk gesproken natuurlijk) kunnen laten horen dat men onze zorgen 
serieus neemt. 

  
Met vriendelijke groet, 
  
Bestuur vereniging Kootwijk Vooruit 
  
  
Verzoek aan de griffier om deze brief door te sturen naar de leden van de gemeenteraad 

  
Zie ook: 
http://www.destentor.nl/lelystad/vliegroutes-lelystad-kunnen-veel-hoger~af454344/ 
https://apeldoorn.raadsinformatie.nl/vergadering/386322/Politieke%20Markt%20en%20Raadsverg

adering%2006-07-2017?platform=hootsuite 
/www.omroepgelderland.nl/nieuws/amp/2138106/Presentator-Jan-de-Hoop-ik-ben-voor-het-eerst-

van-mijn-leven-actievoerder 
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