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Dagprogramma 

 

De actie op 12 september 2017 in Den Haag bevat 2 onderdelen.  

 

1. Op 12 september om 17.00 uur zal door de werkgroep Luchtruim Hoog Overijssel een 

mini-conferentie worden georganiseerd in 7AM, Buitenhof 47 in Den Haag . Hiervoor 

worden parlementariërs en media uitgenodigd. In dit programma zal een inhoudelijke 

toelichting gegeven worden op ons protest en onze plannen. 

 

2. Op 12 september zullen de actiecomités Hoog Overijssel, Laagvliegen NEE, Red de Veluwe 

en Nee tegen laagvliegende vliegtuigen over de gemeente Ede en de Hoge Veluwe, aandacht 

willen vragen op het Binnenhof voor de problemen die hen boven het hoofd hangen. Met 

maximaal 100 mensen zullen we op die plek mogen zijn.  

Vanuit het actiecomité zal tussen 13.30 uur en 13.45 uur de petitie worden aangeboden in 

het gebouw van de Tweede Kamer. Dit zal gedaan worden door een afvaardiging van 8 

personen van de verschillende actiegroepen, waarbij Gea de Wit-Verweij het woord zal 

voeren.   

HoogOverijssel                     2x personen:  Gea de Wit en Henk Schaapman / Teun Heuver 

Red de Veluwe / Heerde    2x personen: 

Laagvliegroutes Nee           2x personen: Leonhard Beijderwellen en Leo Koot 

Ede / Hoge Veluwe             2x personen:  

 

Afspraken 

- Iedere regio regelt zelf het vervoer.  

Voor Salland is dat als volgt geregeld:  

Iedereen aanwezig om 9.00 uur op het kerkplein in Hoonhorst 

Vertrek bus uit Hoonhorst: 9.15 uur, aankomst Den Haag: 12.00 uur 

Vertrek uit Den Haag: 14.30 uur en aankomst bus in Hoonhorst: 17.15 uur 

Alle reizigers betalen een kleine vergoeding voor de bus en eigen lunch. Koffie/thee in de bus 

verkrijgbaar voor 0.80 cent.  

 

- Vanwege veiligheidsaspecten mogen er slechts 100 mensen vanuit de actiecomités op het 

Binnenhof aanwezig kunnen zijn.  

- Ieder actiecomité laat hun poster printen A4 of A3 formaat zodat we deze ook tussen de 

plaatsnamen kunnen leggen. Op een stuk board plakken/ lamineren.  

 

- Ludieke actie bestaat uit:  

 laten zien van zoveel mogelijk plaatsnaamborden van plaatsen en natuurgebieden onder 

de aanvliegroute die getroffen worden.  

 De ‘stilte laten spreken’. Dus geen geroep of geschreeuw. Met het visuele beeld van de 

plaatsnaamborden, de muziek en de rust laten we ons geluid horen.  



 Erwin Nijhoff zal  mee gaan en stilteliedjes zingen.  

 Boot als symbool van de rust bij de Wieden/ Weerribben/ Friesland bij de 

plaatsnaamborden waarop/waarbij Erwin kan gaan staan.  

- Alle groepen zijn om 13.00 uur op het Binnenhof. Gea, Ben en Eline regisseren de opstelling.  
- Afspraken over vertrek communiceert iedereen met eigen plaatsgenoten 

- Doornemen van programma en opstelling vooraf communiceren met de deelnemers. Salland 

doet dat per mail en in de bus. 

 

Afspraken borden voor plaatsnamen en natuurgebieden 

- I.v.m. de bestelling van de stickers voor de plaatsnaamborden die getoond worden bij het 

aanbieden van de petitie op 12 sept. in Den Haag graag de gewenste plaatsnamen uiterlijk 

maandag 4 september via mail aan Ben Schrijver doorgeven. Op basis van die tekst laat Ben 

dan voor die plaats een bord maken.  

De borden zullen het formaat krijgen van 40 bij 75 cm. Vlakke borden. Geen stokken eraan. 

Gemaakt van hardboard, blauwe ondergrond, bestickerd met witte letters, uniform 

lettertype tenzij de lengte van de plaatsnaam een kleiner lettertype vraagt. Beginhoofdletter 

ca 9 cm hoog. 

Prijs €.10,- per bord. Over te maken aan de penningmeester van Plaatselijk Belang dorp 

Dalfsen bankrekeningnummer NL98 RABO 0119 1386 38. Onder vermelding van bord en 

plaatsnaam…... 

- De borden worden door Ben meegenomen naar den Haag en verstrekt op het Binnenhof. 

Zoveel mogelijk aan mensen uit die genoemde plaats. Om een beeld te presenteren van de 

omvang van de door de laagvliegroutes getroffen gebieden.  

- Er worden ook borden gemaakt van getroffen natuurgebieden. 

Met groene achtergrond en witte letters. Namen van relevante natuurgebieden ook graag 

aan Ben doorgeven. Dat betekent niet automatisch dat je ook voor die bordkosten opdraait! 

 

 

Programma Binnenhof  

- Opstellen van de groepen met de rug naar de Ridderzaal:  

- We gaan in een PACman vorm staan. Dat is een cirkel met een grote taartpunt leeg. In die 

lege taartpunt liggen de plaatsnaamborden. Natuur- en plaatsnamen door elkaar. Bedoeling 

is om een goed, helder en sprekend visueel beeld te krijgen. We gaan niet schreeuwen/ 

roepen. 
- Aanbieden petitie:  

 Pitch bij aanbieden petitie: Gea 

 Boompje mee die aangeboden wordt 

 De aanbieders hebben een naamkaartje op met daarop plaatsnaam: Actie Ben 

 Petitie-aanbieders hangen naamkaartje in de boom 

 Vervolgens zal het commissielid het woord richten tot de petitie-aanbieders, 

mogelijk dat hij/zij nog even mee naar buiten gaat 

 

 

 



Tijd Actie Verantwoordelijke 

13.00 uur Alle groepen aanwezig op het Binnenhof Regio’s zelf 

13:00 – 13.15 
uur 

Borden worden neergelegd, opstellen 
groep. 
Groep blijft zo staan 

Gea, Ben, Eline 

13.15 uur Erwin Nijhoff zingt ‘stilte-songs’ Erwin 

13.15 uur Petitie aanbieders vertrekken naar 
Tweede Kamer worden ‘uitgezwaaid’ 

Gea en cs. 

13.20 uur – 
13.50 uur 

Erwin Nijhoff zingt en interviews pers 
met deelnemers 

Erwin 

13.50 uur Aanbieders petitie komen terug en 
geven terugkoppeling 
 
Interviews pers, gesprekjes politici 

 

14.15 uur  Opruimen en huiswaarts  
 

 

Media: Dagblad van het Noorden, Zembla, Vechtdallive, Een Vandag, Roger Cohen (FD), 

Marc Duursma (NRC), Yteke de Jong (Telegraaf), RTV Oost, Dalfsennet, Stentor, Tubantia, 

NOS journaal. 

Ieder actiecomité mag en kan voor het aanbieden van de petities de eigen regionale pers uitnodigen 

op het Binnenhof. 

 

 


