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Omgevingsraad Schiphol zoekt bewoners
De Omgevingsraad Schiphol is op zoek naar omwonenden rondom Schiphol die willen meepraten over

de duurzame ontwikkeling, inpassing en gebruik van de luchthaven Schiphol in zijn omgeving. Met deze

brief wil ik u attent maken op de mogelijkheid om met uw organisatie deel te nemen aan de

Omgevingsraad Schiphol.

Wat is de Omgevingsraad Schiphol?
De Omgevingsraad Schiphol is vanaf l januari 2015 het overleg- en adviesplatform waarin de

rijksoverheid, de regionale en lokale overheden, bewoners en luchtvaartpartijen zijn vertegenwoordigd.

AIs opvolger van de Alderstafel Schiphol en de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol

verenigt de Omgevingsraad Schiphol alle vraagstukken, belangen en partijen die rond Schiphol en zijn

omgeving bij elkaar komen.

Waarom meepraten?
Door mee te praten in de Omgevingsraad Schiphol kunt u invloed uitoefenen op het beleid dat rondom

de luchthaven en zijn omgeving wordt gemaakt en blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen rond

§chiphol en omgeving. Met alle betrokken partijen wordt er gesproken over onder andere de

leefomgeving, hinderbeperking, het stimuleren van de regionale economie, veiligheid en de ruimtelijke

ordening.

Privacy leden
Om mee te kunnen doen aan de Omgevingsraad Schiphol dienen bewonersorganisaties te voldoen aan

de voorwaarden dat de achterbanorganisatie bestaat uit minimaal 100 unieke leden, sympathisanten of

donateursvan kiesgerechtigde leeftijd die in het betreffende cluster wonen. Daarvoor dienen bij de

registratie naam, adres en woonplaats en bij voorkeur ook geboortedatum en telefoonnummer of e-

mailadres bekend te zijn bij het secretariaat van de Omgevingsraad.

De toegang tot deze persoonsgegevens is nadrukkelijk voorbehouden aan de kwartiermaker c.q'

voorzitter en het secretariaat van de Omgevingsraad Schiphol; de verstrekte gegevens zullen niet

worden gedeeld met derden en zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan het controleren

van de eisen voor deelname aan de achterbanorganisaties, Het secretariaat van de Omgevingsraad

Schiphol vernietigt de persoonsgegevens één week nadat de verkiezingsuitslag in het cluster is

vastgesteld.

Meer informatie?
Voor vragen en/of meer informatie kunt u terecht op de websÍte www.omeevinesraadschiphol'nl of bij

het secreta riaat via i nfo (oomsevi nssraadschi phol. nl of 023-568 5230.
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Omgevingsraad Schi phol
Polarisavenue 85b
2732JH HOOFDDORP

Tel 023-5685230
E-mail info@omgevingsraadschiphol,nl I


