20.00 uur - 20.15 uur Intro Stop Vliegbasis de Peel
Kort intro met een welkom en toelichting van de achtergrond Stop Vliegbasis de Peel. Het
doel van de avond
20.15 uur - 20.45 uur Toelichting geluidshinder en gezondheidsaspecten bij reactivering
van het vliegveld
Erik Roeloefsen van stichting geluidshinder komt hierover een toelichting geven. Het is de
bedoeling dat er ook iemand van de GGD Brabant aansluit (contact netwerk Erik) Deze
spreker zal zich meer op de gezondheidsaspecten richten. Of degene van de GGD kan is nog
onduidelijk. Ik hoop dat deze week te horen.
20.45 - 21.15 uur Toelichting onderdeel Kosten-Baten analyse bij reactivering vliegbasis de
Peel
Leo Bus heeft samen met Walter Manshanden eerdere beoordelingen van
luchtvaartonderzoeken uitgevoerd. Leo kan die avond niet, Walter kan deze avond wel. Bij
deze kostenbaten analyse moet je denken in de breedste zin van het woord. Wanneer je op
Google de namen van beide heren intypt kom je vanzelf uitgewerkte voorbeelden tegen.
21.15 uur- 21.45 uur Toelichting advocaten Achmea en Sumrin
Paulus en Rietje (en Moniek ? ) zullen een presentatie houden over de (on) mogelijkheden
m.b.t. het inzetten van de rechtsbijstandsverzekering, kort de accenten bespreken waarop we
het proces willen ingaan en de termijnen van de procedure schetsen.
* Tijden zijn indicatief, volgorde kan indien gewenst nog wijzigen
Financiering avond:
De sprekers vragen geen vergoeding voor hun bijdrage. Wel een vergoeding voor de
gemaakte reiskosten.
De financiering van de avond is jammer genoeg nog niet rond. Er is een bijdrage gevraagd
aan de volgende partijen
❖ Dorpsraad (ondersteuning dorpsgenoten)
❖ CVOM (ondersteuning werkgroepen die met de vliegbasis bezig zijn)
❖ Gemeente (ondersteuning werkgroepen die met de vliegbasis bezig zijn, algemeen belang)
❖ Advocaten (PR en Marketing)
Toelichting
Vanuit de gemeente: Eerst was er het artikel in Hallo Venray (zie vorige mail) Later ben ik
daarover gebeld door Henk van den Heuvel. De gemeente draagt niet bij aan werkgroepen en
wil de informatievoorziening en inhuur van kennis (expertise) in eigen hand houden. Ik heb
de volgende dag nog contact gezocht met de voorzitter van de werkgroep ambtenaren Venray
vliegbasis de Peel, dhr. Winand van der Kooij. Hij gaf mij te kennen dat de gemeente hierover
alleen met het CVOM en het dorpsradenoverleg wil communiceren. De gemeente was niet

geïnteresseerd in de avond of de uitgenodigde expertise. Expertise zou door de gemeente pas
ingehuurd worden wanneer de rapportage MER ter inzage ligt en alleen wanneer nodig.

