
  

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meerssen  

 

 

Meerssen, 1 september 2018 

 

 

Vragen ex. Artikel 40 Regelement van Orde:  incident t.g.v. vliegverkeer dd. 

31/08/2018 

  

Geacht College,  

 

Vrijdag avond 31 augustus 2018 heeft wederom een incident plaatsgevonden, waarbij inwoners van 

de gemeente Meerssen schade ondervonden, veroorzaakt door vliegverkeer van het vliegveld 

Maastricht/Aachen Airport. Net als op 8 mei jl. zijn weer dakpannen van verschillende woonhuizen 

“weggeblazen”. 

 

Gezien zich een vergelijkbaar incident binnen 4 maanden voordoet, maakt fractie KIJK!!! zich ernstig 

zorgen over de veiligheidsprocedures van het vliegveld Beek en hebben wij de navolgende vragen: 

  

 

1. Welke maatregelen zijn er na het incident van 8 mei 2018 door het vliegveld en/of 

luchtverkeersleiding getroffen om een herhaling te voorkomen ? 

 

2. Heeft de gemeente Meerssen een verslag / rapport van het onderzoek naar het incident van 

8 mei jl. en maatregelen naar aanleiding van dit incident ontvangen? 

 

3. Indien het antwoord op vraag 2 “Ja “ is – kan het college  dit verslag/rapport/onderzoek  aan 

de gemeenteraad beschikbaar stellen ? 

 

4. Indien vraag 2 met nee wordt beantwoord – wordt de gemeente Meerssen niet op de 

hoogte gehouden van het onderzoek ? Kan het college het onderzoek opvragen ? 

 

5. In hoeverre heeft de gemeente Meerssen invloed op het proces van vliegveiligheid ? Is de 

gemeente Meerssen betrokken bij de analyse en risico inventarisatie van het vliegveld ? 

 

6. Hoe en wanneer wordt de gemeente Meersen geïnformeerd over incidenten m.b.t. het 

vliegverkeer ?  

 



7. Is dit incident van vrijdag 31 augustus jl.  vergelijkbaar met het incident van 8 mei 2018 ? Wat 

was de oorzaak van het incident van 8 mei jl. en wat was de oorzaak van het incident van 

gisteren ? 

 

8. Welke acties gaat het college nemen naar aanleiding van dit incident ? Zowel in richting van 

het vliegveld Maastricht/Aachen Airport en getroffen bewoners ? 

 

 

 

  

  

Andreas Pohle,  fractievoorzitter KIJK!!! 

  

  

 


