
Van: Adriaansen, Stewart
Aan: Adriaansen, Stewart
Onderwerp: FW: COVM lid.
Datum: donderdag 11 april 2019 14:24:16

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Ruud Nistelrode <
Verzonden: woensdag 10 april 2019 17:09
Aan: Adriaansen, Stewart <
CC: Hans Verhoeven <
Onderwerp: COVM lid.

Beste Stewart en COVM leden.

Mijn pensioengerechtigde leeftijd heb ik reeds overschreden en ik vindt dat het tijd wordt ,na 32 jaar , om
afscheid te nemen als lid COVM Eindhoven.

Sinds de oprichting, 21 december 1987 , ben ik gekozen als lid van de COVM Eindhoven. De toenmalige
Dorpsraad van Acht kreeg opdracht van de Gemeente Eindhoven om een kandidaat te zoeken om zitting te
nemen in de nog op te richten COVM Eindhoven. Stadsdeel Acht had immers de meeste overlast van het
vliegverkeer. Middels het Maandblad “ Op Acht “ werd een oproep gedaan om geschikte kandidaten te werven.
Een drietal achtenaren stelde zich kandidaat. Het werd een heuse verkiezing. Met een meerderheid van 83
stemmen werd ik gekozen. Na installatie door de toenmalige staatssecretaris van Defensie was de COVM
Eindhoven een feit. De start was moeilijk . Het was voor iedereen wennen. De vergaderingen duurden best lang
en de meningen waren zeer verdeeld. Maar na een jaar wennen aan elkaar gingen we voortvarend te werk.
Gedurende 32 jaar heb ik me op mijn eigen manier ingezet als lid en de belangen behartigd van de omwonende
Eindhoven. ( Acht, Achtse Barrier ) Ook heb ik nog enige jaren mijn bijdrage kunnen leveren in het DB van
onze commissie. Van iedere vergadering bracht ik verslag uit aan de Dorpsraad  zodat heel Acht en omgeving
op de hoogte bleef van de ontwikkelingen omtrent Eindhoven Airport. Ik heb dit alles met volle overtuiging en
plezier gedaan en ik hoop dat mijn opvolger hier aan vervolg kan geven. Ik wens hem heel veel succes.

Ik wens ook alle leden van de commissie heel veel succes en wijsheid voor de komende turbulente periode en
ga er van uit dat de commissie in de toekomst zijn veelzijdige bijdrage blijft leveren om onze omgeving
werkelijk leefbaar te houden

Dank aan allen voor de prettige samenwerking gedurende deze lange periode.

Grote Groeten,

Ruud van Nistelrode
Omwonende Gemeente Eindhoven.
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