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Eijsden-Margraten: 5 maart 2021

Onderwerp: artikel 36 vragen

Geachte mevrouw Koene,

Naar aanleiding van uw artikel 36 vragen aangaande de verkeersdrukte op de weg als in 
de lucht, kunnen we u het volgende mededelen. We beperken ons in de beantwoording 
tot de door u concreet gestelde vragen.

Zoals u ziet is onze burgemeester een van de medeondertekenaars. Van mijn
contactpersoon in Vaals begreep ik dat het een oproep was die aan alle lijn50 raadsleden
gedaan zou worden. Blijkbaar heb ik de brief aan ons gemist.

Waar kan ik die vinden?

Antwoord: Op 2 februari 2021 heeft u betreffende raadsinformatiebrief ontvangen in de 
postbox van de raad onder nummer A04 en A04a.

Verkeersoverlast hebben we ook in de lucht.
Ons college heeft toegezegd dat het bij de provincie een zienswijze zou indienen ten 
aanzien van commerciële helikoptervluchten. De provincie vermeldt echter in haar 
schrijven dat er geen zienswijzen zijn binnengekomen. Kunt u uitleggen wat daar mis is 
gegaan?
Een van onze burgerraadsleden heeft daarover opheldering gevraagd. Er is tot op 
vandaag nog geen reactie op gekomen. Waarom niet?
Wat is op de stand van zaken omtrent de pogingen van onze gemeente om de
luchtvaartoverlast boven ons grondgebied terug te dringen?

Antwoord: Er is geen zienswijze ingediend namens de gemeente, daar de termijn voor 
een zienswijze reeds was verlopen. Wel is er een pro forma bezwaarschrift ingediend en 
stellen we momenteel een bezwaarschrift op. Dit wordt voor 10 maart 2021 ingediend en 
u ontvangt hiervan een afschrift.

Inmiddels heeft er ook een gesprek plaatsgevonden met burgemeester Akkermans en 
deputé Burlet over de commerciële helikoptervluchten en de bezwaren van de 
gemeenteraad hierin.
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Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris, De burgemeester,

Mari-An Gerits Dieudonné Akkermans


