
COVM 
vib. Leeuwarden 
W.P.WIzo.s-61 41  

Van: 	 Bernard Laptop 
Aan: 	 Dilkstra, Jan  
Cc: 	 Geert Verf; Veldman Gerard; Hooiring, Gerard; Pieter Fennema; Mudde, Rien 
Onderwerp: 	lidmaatschap COVM 
Datum: 	 donderdag 20 augustus 2020 21:48:14 

Geachte heer Dijkstra, beste Jan. 

Een tijd geleden hebben mijn vrouw en ik besloten om aan haar wens te voldoen en te verhuizen naar België. 
Voor de corona begon waren we al aan het zoeken naar een woning en afgelopen maandag 17 augustus zijn we 
geslaagd en hebben we een woning naar ons zin gevonden en gekocht. 

De verhuizing vindt plaats in ongeveer oktober/november zodat ik denk dat het niet zinvol is om de november 
2020 vergadering van de COVM bij te wonen. Ik geef bij deze mijn positie als waarnemend vertegenwoordiger 
van de omwonenden van Waadhoeke terug. 

In de jaren dat ik in eerste instantie de omwonenden van Littenseradiel heb vertegenwoordigd en na de 
herindeling per 1 januari 2018 als waarnemend vertegenwoordiger van Waadhoeke, heb ik me ingezet voor het 
welzijn van de omwonenden in zake de geluidsoverlast van het vliegverkeer van vlb. Leeuwarden. Met de 
komst van het permanent geluidsmeetnet is er in Wjelsryp een microfoon geplaatst, die veel informatie geeft 
over de vliegbewegingen. 

Het verdedigen van de belangen van de omwonenden ging niet altijd zonder strijd met Defensie, maar zonder 
revolutie geen evolutie moet je maar denken. Met de komst van de F35 wordt het allemaal veel grimmiger en ik 
wens het COVM wijsheid en tact om in gesprek te blijven met Defensie. 

Mijn expertise binnen het COVM bestond uit: 1) 6 jaar meteo Luchtmacht, b) informaticus en c) hoofd 
rekencentrum Schiphol en adviseur internationale luchtvaart automatisering en heb mijn kennis en ervaring met 
plezier beschikbaar gesteld voor het welzijn van de omwonenden. 

In het kader van de continuïteit heb ik gezocht naar een kandidaat vervanger. Bij een eventuele sollicitatie wil 
ik je aanbevelen contact op te nemen met dhr. drs. Pieter Fennema, Noarderein 1, 8842 LV Wjelsryp. Pieter 
Fennema is bedrijfsarts en is deskundig op het gebied van o.a. fijnstof, geluid en gevolgen ervan voor de 
gezondheid. Hij is bereid om de vacature binnen het COVM in te vullen. 

Ik kijk met voldoening terug op de zeven (?) jaren dat ik aan het COVM heb deelgenomen en bedank jullie voor 
de goede samenwerking. 

Met vriendelijke groet, 
Bernard Veerman 
Noarderein 11 
8842 LV Wjelsryp 



1:5 

•J nd 

"St 
Yt 

r. 

k 	 11 

qh 

( 

P 
tti 

ti 

tr 

e, 	t 

di 
4 ! kM 

1 

P 
1,, Uy ij 

9 

-é. 

0(1  

n 4.• •ry, 

r. 

li 

kee 

5- 

>A9  

k 

ke` 

• 

+411' bw 

fier'e 


	Page 1
	Page 2

