Stop

vlieghinder
boven ons
Zuid-Limburg!
Teken de petitie
op www.petities.nl
Zoek op: Vlieghinder Maastricht Aachen Airport

Ernstige aantasting van de leefbaarheid in Zuid-Limburg
‘De Limburger’ van 11 juni 2019 onthult rampzalige plannen met vliegveld MAA
• MAA gaat specifiek dienen voor vrachtvluchten met lawaaiige en vervuilende toestellen.
Dit betekent een enorme toename van de geluidsoverlast en luchtvervuiling.
• MAA mag groeien naar 30.000 vliegbewegingen per jaar.
Dus gemiddeld komt er dan elk kwartier een laagvliegend vliegtuig boven Zuid-Limburg.
• MAA wordt bestemd voor nachtvluchten tot 02.00 uur ‘s nachts en vanaf 05.00 uur ‘s morgens
Gevolg: er blijft nog maar 3 uur ongestoorde nachtrust over.

De MAA-plannen duperen bewoners en toeristen.
De MAA-plannen vergroten het risico op calamiteiten rond Chemelot (DSM).
Dit alles moeten we zien te voorkomen.

Maak nu duidelijk dat hiervoor géén draagvlak is en onderteken via de site petities.nl

Want wij Limburgers, en iedereen die houdt van Limburg, willen:
• een ongestoorde nachtrust: géén MAA-nachtvluchten tussen 23.00 en 7.00 uur
• gezondheid: een landingsverbod verouderde en vervuilende vrachtvliegtuigen
• natuur en landschap: bescherming van het milieu en kwetsbare natura 2000 gebieden
• rust en stilte: maximalisatie van de vliegbewegingen en het geluidsniveau op het peil van 2017
• betrouwbaarheid: géén inzet van de ‘stopway’ verlenging van de start-landingsbaan
• objectieve plantoetsing d.m.v. Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse

Meer info?
Zie stopgroeiMAA.nl, sjoenenstil.nl en
omwonendenMAA.nl
Klachten over vliegverkeer?
Meld de klacht bij www.kicl.nl
of bel 043 365 20 20 (dag en nacht bereikbaar)
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Vul daarbij in het zoekveld in: ‘Vlieghinder Maastricht Aachen Airport’. De petitie komt vervolgens in
beeld en u kunt gelijk ondertekenen. Dit kan zowel met uw naam als anoniem.

Stichting Verontruste Artsen:
Er zijn krachtige actieplannen nodig:
dus verdere beperking van luchtvervuiling
en lawaai - zeker hier in onze kwetsbare
en bijzonder ongezonde regio.”
RECRON, HORECA NL, VVV Zuid-Limburg:
Gezien het grote belang van het toerisme
in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg voor de
rest van Zuid-Limburg, kan een voorzetting van de
huidige wijze van exploitatie van MAA resulteren in
een economische én sociale crisis voor héél Limburg.”

