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Evaluatie vliegroute 1b

De aangepaste vliegprocedure voor route 1b is 9 november vorig jaar ingevoerd door publicatie in
het Aeronautical Information Package (AIP). Het effect daarvan zou moeten zijn dat piloten de
nominale lijn (in het hart van de vliegroute) beter vliegen. De monitoring is direct gestart. Een
eerste analyse van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) in december liet al een
verschuiving van de binnenbocht naar de nominale lijn zien.
Voor de concentratie van het vliegverkeer tussen Eersel en Steensel is een eerste actie
uitgevoerd. De luchtverkeersleiding geeft vliegmaatschappijen aangepaste instructies waardoor er
consequenter tussen Eersel en Steensel wordt gevlogen. Deze maatregel is in het voorjaar van
2017 genomen. Het NLR zal hierover binnenkort een eindrapportage opleveren waaruit zal blijken
wat het effect van deze maatregel is.
In maart komt de werkgroep Evaluatie Vliegroute 1b bij elkaar om de resultaten van de
geïmplementeerde maatregelen te bespreken. Tenslotte zal een eindrapportage worden opgesteld
voor het bevoegd gezag, de staatssecretaris van het ministerie van Defensie, waarmee de
evaluatie van vliegroute 1b wordt afgesloten.
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Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven

In januari is het Leefbaarheidsfonds opengesteld. Het fonds voorziet in financiële bijdragen aan
(innovatieve) projecten van omwonenden die de leefbaarheid in de omgeving van de luchthaven
verbeteren. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dienen projecten te voldoen aan een
aantal criteria. De belangrijkste daarvan zijn dat het project binnen de 20 Ke zone valt, het
gerelateerd is aan de negatieve effecten van geluid en/of emissie van de luchthaven, het in
samenwerking met omwonenden tot stand komt en een duidelijke meerwaarde heeft voor
omwonenden. Aanvragen kunnen worden ingediend via Samenopdehoogte.nl/Stichting
Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven. Via deze link komt u rechtstreeks op de pagina van de
Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven.
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Monitoringsresultaten Eindhoven Airport 2017

De monitoringsresultaten tonen aan dat Eindhoven Airport zich in 2017 heeft gehouden aan de
afspraken omtrent openingstijden en vliegbewegingen. Dit betekent dat de luchthaven in 2018
verder mag groeien tot aan het afgesproken maximum aantal van 40.500 vliegbewegingen in 2018.
Op Samenopdehoogte.nl staan de monitoringsresultaten van Eindhoven Airport over 2017. Via
deze link kunt u nalezen aan welke voorwaarden Eindhoven Airport moet voldoen om het aantal
vliegbewegingen te mogen laten groeien in de periode 2016 t/m 2019.
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Masterclass Redesigning Eindhoven Air Traffic

In de Masterclass Redesigning Eindhoven Air Traffic nodigt de luchtverkeersleiding van Vliegbasis
Eindhoven omwonenden uit om mee te denken over oplossingen voor geluidsoverlast van het
vliegverkeer. Omwonenden krijgen daartoe eerst een middag ‘opleiding’ zodat duidelijk is hoe de
luchtverkeersleiding werkt en met welke aspecten er rekening gehouden moet worden. Vervolgens
wordt de deelnemers gevraagd actief met hun eigen omgeving in gesprek te gaan om te horen hoe
hun buren of andere wijkbewoners het vliegtuiggeluid ervaren. Na een middag gezamenlijk
omdenken, geeft de luchtverkeersleiding in de laatste bijeenkomst aan met welke ideeën ze aan de
slag gaat. Ook wordt duidelijkheid gegeven over de ideeën die niet haalbaar zijn.
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Aankondiging informatiebijeenkomst gemeenteraden en Provinciale Staten

In mei 2018 vindt voor de tweede keer een informatiebijeenkomst van de Uitvoeringstafel
Eindhoven Airport plaats. Deze avond is bestemd voor gemeenteraadsleden, leden van Provinciale
Staten en een aantal maatschappelijke organisaties. Aanmelding voor deze avond gaat op basis
van uitnodiging.
Contact
De Uitvoeringstafel Eindhoven Airport is bereikbaar via: UEA@brabant.nl.
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