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Zakelijke gegevens

Naam

Stichting HoogOverHattem

Fiscaal nummer(RSIN)

8586.31.271

Postadres
Telefoonnummer

Koningin Emmalaan 9
8051 Hattem
06 53 25 20 48

Emailadres

info@hoogoverhattem.nl

Bankgegevens

St. HoogOverHattem
NL37ABNA08263115

Doelstelling

De stichting HoogOverHattemis opgericht vanuit de zorgvoor bewoners en
leefomgevingvanHattemalsgevolgvan de openingvanLelystad Airport.

De stichting heeft ten doel het voorkomen en zoveel mogelijk beperken van:
• de aantasting van het woon- en leefklimaat;
• veiligheidsrisico’s;
• de aantasting van natuurgebieden, habitats, flora en fauna, binnen het
grondgebied van de gemeente Hattem.
Dit alsgevolgvandeinstellingenhetgebruikvanaan-enuitvliegroutes naar envan
luchthaven boven het grondgebied van de gemeente Hattem, alsmede de getroffen
gebieden in Friesland, Gelderland en Overijssel, zulks met het oog op het behoud van
een gezond, goed, veilig en aantrekkelijk woon- en leefklimaat in de gemeente Hattem
voor inwoners, instellingen, bedrijven, recreanten en tot behoud van natuurwaarden,
zulks mede ter behartiging van de belangen van natuurlijke personen en rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 3:305a van het Burgerlĳk Wetboek die worden
getroffen door de instelling en het gebruik van deze aan- en uitvliegroutes.
Relatie met SATL
De Stichting HoogOverHattem werkt met vele andere actiegroepen tegen Lelystad
AirportsameninSATL.DitiszijndeSamenwerkendeActiegroepenTegenLelystad
Airport. Er is een gezamenlijke verklaring opgesteld, waar HoogOverHattem zich
met haar acties aan committeert.
Meer info:www.hoogoverhattem.nl/satl

Strategie

Onze strategie volgt drie routes:
• het geven van voorlichting,inspraakenpolitiek-bestuurlijke beïnvloeding;
• hetvoeren vanprocedures,waaronderbegrepencollectieve (juridische)acties,
uitgezonderd individuele particuliere procedures;
• het uitvoeren en doen uitvoeren van feitelĳke werkzaamheden die de
doelstelling bevorderen
Voorlichting
Op dit moment is de Hattemer bevolking zich nog onvoldoende bewust van de overlast
die gaat komen. Voorlichting is dus essentieel. De stichting zal daartoe met regelmaat
informatiebĳeenkomstenorganiseren, persberichten verzenden en informatie op
www.hoogoverhattem.nlplaatsenmet de volgende focus:
• Hinder door geluid
• Gezondheidseffecten door o.a. (ultra)fijnstof, slaaptekort
• Mogelijke acties
De kracht zit in herhaling. De informatie zal daarom meermaals onder de aandacht
worden gebracht.

Inspraak en beïnvloeding
Naast het betrekken van de Hattemer bevolking zorgt de stichting voor een duidelijke
vertegenwoordiging van het Hattemer belang in inspraak, overleg en weerstand tegen
Lelystad Airport. Wij richten ons daarbij op:
• Lokale politiek
Relatie met lokale politiek is essentieel.
o Burgemeester en Wethouders
Westreven een nauw contact na met het College van B&W. Met name
de wethouder metdeportefeuillesopRO,Wonen,Milieu,
Duurzaamheid, Economie, Recreatie, Lelystad Airport, Verkeer, Wegen en
Water is essentieel. Doel is hechte samenwerking, waarbij de stichting de

Burgemeester en Wethouder van actuele en relevante informatie
voorziet. Waar mogelĳk in overleggen met andere overheden of met het
ministerie trekken we samen op.
Het college van B&W in Hattem heeft onze primaire aandacht, maar we
richten ons evenzeer op de omliggende gemeenten.
o Gemeenteraad / politieke partijen
De stichting streeft naar unaniem politiek draagvlak voor de doelstellingen
van de stichting om een zo sterk mogelijk signaal naar het Ministerie en de
landelĳke politiek te kunnen geven en om te voorkomen dat de
problematiek rondom Lelystad Airport zich tot een lokaal debat
ontwikkelt.
We staan in direct contact met de lokale partijen en staan hen -ongeacht
politieke kleur- bĳ met raad en daad om hun kiezers en leden te
informerenof binnen deeigenpolitiekepartĳmeer aandachtte vragen
over de situatie ten aanzien van Lelystad Airport
• Provinciale politiek
Voor HoogOverHattem zĳn met name de provincies Gelderland en Overĳssel
relevant. Al dan niet in SATL-verband zullen we ons op provinciaal niveau laten
horen bij Gedeputeerde Staten (overleg),Provinciale Staten (inspraak)ende
provinciale politieke partijen (lobby).
• Landelĳke politiek
Het uiteindelijke besluit om Lelystad Airport wel of niet te openen en de wĳze
waarop omgegaan wordt met het herindelen van het luchtruim om laagvliegen
te voorkomen ligt in de Tweede Kamer. De stichting HoogOverHattem zal zich
richten op de woordvoerders van de verschillende partijen in de Tweede Kamer
voor overleg, overtuigen en ondersteunen.
• Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de sturende/regisserende
speler

in het dossier Lelystad Airport. Onze stichtingzoekt actief het Ministerie, laat
zich uitnodigen voor overleggen en geeft vanuit een constructieve grondhouding
gevraagd en ongevraagd mening en feiten over Lelystad Airport en de
laagvliegroutes.
• Luchtverkeersleiding Nederland(LVNL)
LVNLis deuitvoeringsorganisatiemetdeopdrachtomhetluchtruimveiliginte
delen en te controleren. Herindeling van het luchtruim om de laagvliegroutesop
te heffen is één van hun opdrachten. Onze stichting zorgt dat LVNL uit eerste
hand op de hoogte is van de bezwaren en onmogelĳkheden van het laagvliegen
om zo direct invloed uit te oefenen op de uit te voeren herindeling.
Procedures en (juridische) acties
Naast de bovengenoemde activiteiten, gericht op voorlichting, inspraak en
beinvloeding zal HoogOverHattem in de toekomst ook in procedures en acties het
Hattemse belang vertegenwoordigen. Op dit moment is daar nog geen actieve rol.
Feitelĳke werkzaamheden
Ombovenstaande activiteiten uittekunnen voerenzal destichtingfeitelĳkeen
ondersteunende werkzaamheden uitvoeren. Dit bestaat niet limitatief uit overleg,
correspondentie, opstellen van persberichten en promotiemateriaal.

Organisatie

Stichtingsbestuur
Het stichtingsbestuur bestaatuit:
Voorzitter

de heer K.C. (Marco) Middelkoop

Secretaris / penningmeester

de heer M. (Mĳndert) Ververs

Leden

de heer B.C. (Bertil) Schuil
de heer D. (Dries) Jonker
de heer F.H. (Freek) Monster

Actieve vrĳwilligers
Naast de leden in het stichtingsbestuur zĳn op moment van schrĳven de volgende
mensen actief:

-Economie
Ad Visscher
-Communicatie bevolking
-Overlegmaatschappelĳke organisaties
-Gezondheid
-(ultra)fijnstof
-Communicatie bevolking

Marianne van der Sluis

-Geluidonderzoek
-Geluidbeleving

Wieger van der Veen

Financiën

Financiën

Aande uitvoeringvan de in dit beleidsplangenoemdeactiviteiten zĳn kosten
verbonden.
De Stichting HoogOverHattem zal ter financiering gelden werven bij natuurlijke
personen (inwoners van Hattem en omgeving) en rechtspersonen (bedrijven en
instellingen in Hattem en omgeving).

De bestedingvandeontvangengiftenzalwordenverantwoordop dewebsitevan
de stichting(www.hoogoverhattem.nl)
De werkzaamheden van bestuursleden en vrijwilligers zijn daarbĳ onbezoldigd.

