Kerklaan 14, 1189 WG Amstelveen, T: 0297-582336, E: jhgriese@ziggo.nl.
jhgriese@ziggo.nljaajhgriese@jhgriese@ziggo.nl

17 december 2013 Geachte Donateurs en Sympathisanten /leden. 6 oktober stuurden wij u de
laatste SWAB-Niewsbrief. Sindsdien nam de hectiek alleen maar toe.
1) Praktische mededeling: Onze website heet voortaan: www.stichtingswab.nl . Deze is
goedkoper. Verzoek aan financieel ondersteunende burgers: Wilt u s.v.p. ook uw naam +
adres bij de overboeking vermelden, zodat wij u de volgende Nieuwsbrief kunnen sturen? Erg
veel dank aan degenen die ons financieel steunden!
2) Tussen Stand van zaken per heden 17 dec. 2013:
Het second-opinion onderzoek begint haar voltooiing te naderen. Onderzoek dus naar het
disproportionele aantal vluchten op de Buitenveldertbaan in opdracht van Gem. Amstelveen,
A’dam Zuid en A’dam Zuid-Oost, die ook mee financieren, terwijl de voltallige Raad van
A’dam het steunt, minus de VVD. (zie evt. ook vorige Nieuwsbrief. (evt. via
www.stichtingswab.nl . Ik mag er helaas nog niets over zeggen, maar de inschatting is, dat het
eind december gereed is. Helaas is dat te laat voor het komende zeer belangrijke A.O.
(Algemeen overleg) Tweede kamer, 18 dec.; waar het Alders Eindadvies over 2 jaar
experimenteren en 1 jaar onderzoek en schrijfwerk behandeld gaat worden. Maar we waren
bij de meeste partijen in den Haag op bezoek, of hadden intensief mailverkeer, zodat we de
verzekering kregen, dat het toch aandacht zal krijgen in combinatie met onze al openbaar
geventileerde kritiek, via pers en documenten aan de Kamerleden. Zie evt. ook
www.rtvamstelveen.nl : 5 dec. journaal en aparte nieuwsberichten. Bovendien is er 13 januari
nog een vervolg A.O. zodat het daar aan de orde kan komen.
De kern van onze kritiek: Het stelsel strikt preferent vliegen, werkt vooral voor de
Buitenveldertbaan slecht. Er wordt onder andere te weinig parallel gevlogen op de meer
preferente Polder- en Zwanenburgbaan en te snel omgeschakeld bij dwarswind in
vergelijking met de afspraken in 2008.
Uw bijdrage is nog steeds dringend nodig evenals uw inzet om meer bewoners te bewegen zich
aan te sluiten bij de SWAB, vooral ook voor de nodige versterking van de kerngroep.
Degenen die eerder een bijdrage hebben overgemaakt: heel hartelijk dank daarvoor!! Zonder uw
hulp zouden wij bovenstaand werk niet kunnen uitvoeren.
jhgriese@ziggo.nl Ook voor nieuwe kosteloze aanmeldingen, als lid. Donateur mag ook.
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Mede namens de SWAB-Kerngroep (8 leden )
Met vriendelijke groet, drs. Jan Griese, Voorzitter
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