Margraten onderzoekt vlieglawaai
Eijsden-Margraten wil duidelijkheid over het vlieglawaai boven het Maasdal. De gemeente laat
onderzoeken welke overlast van Bierset komt en welke van Beek.

RENÉ WILLEMS
Meten is weten, zegt burgemeester Dieudonné Akkermans van Eijsden-Margraten. Voordat hij met de
provincie in gesprek gaat over de toename van het vliegverkeer boven zijn gemeente wil hij eerst
concrete cijfers hebben. Anders blijft het ‘symboolpolitiek’, vreest hij.
De buurgemeenten Gulpen-Wittem en Vaals hebben de provincie onlangs een brief gestuurd waarin zij
hun zorgen uitspreken over de geplande uitbreiding van het vrachtverkeer op Maastricht Aachen Airport
bij Beek. De gemeenteraad van Eijsden-Margraten vraagt zich af waarom het college die brief niet mede
heeft ondertekend.

Lobby
Volgens Akkermans is het daar nog te vroeg voor. In zijn ogen heeft het weinig zin om brieven te
schrijven als daar geen actie op volgt. De burgemeester ziet meer in een lobby richting provincie, „maar
dan moeten we wel weten waar we het concreet over hebben”.
Het gevolg van die afwachtende houding is dat ‘de luchtaanvallen op het Heuvelland’ voorlopig
doorgaan, waarschuwt SVM-raadslid Wiel Dreessen. Net als Gulpen-Wittem en Vaals ziet hij in een
uitbreiding van het vliegveld een bedreiging voor het toerisme in het Heuvelland, dat juist is gestoeld op
rust, natuur en stilte.
Akkermans onderschrijft de betekenis van het toerisme voor de regio, wat voor hem impliceert dat het
vliegverkeer boven Zuid-Limburg ‘niet ongebreideld kan toenemen’. Hij rekent in dat verband op de
provincie, waar de ene deputé zich sterk maakt voor het vliegveld en twee collega-bestuurders strijden
voor natuur en toerisme: „De focus kan niet uitsluitend op economisch gewin gericht zijn.”

Bierset
Zelf heeft Eijsden-Margraten voorlopig nog de handen vol aan Bierset, constateert Akkermans. In de
discussie over het vlieglawaai dat de luchthaven van Luik in Eijsden, Mesch en Sint Geertruid
veroorzaakt, staat de gemeente volgens de burgemeester alleen. Het is dan ook belangrijk dat EijsdenMargraten eerst die taak tot een goed einde brengt, zegt hij.

