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Samen �etsen naar de 14 mei actie

Op Schiphol vindt - zoals eerder gemeld - op 14 mei een grote landelijke actie

plaats voor krimp van de luchtvaart. De actie wordt georganiseerd door burgers

en gesteund door Platform Vliegoverlast Amsterdam.

Onze eigen Fulco van der Veen spreekt namens de bewoners, naast Kamer- en

raadsleden, actievoerders en journalisten. We moeten samen een vuist maken

voor onze leefbaarheid.

Er is ook een �etstocht richting Schiphol Plaza. Die begint in Lelystad en een deel

van de route loopt door Amsterdam. Zie het bovenstaande kaartje (sta

afbeeldingen toe). De precieze tijdplanning met stops komt te staan op de website

van De Lucht�etsers. Er wordt gereden met een snelheid van 15 km per uur, zodat

iedereen mee kan komen. Dus sluit aan!

PROGRAMMA ZATERDAG 14 MEI 2022 SCHIPHOL

11.00 uur – Opening programma

11.05 uur – Muziekoptreden ElleBasi en Florian Wolff

11.25 uur – Aankondigingen/toelichting diverse acties bij andere vliegvelden

11.30 uur – Bram van Liere of Donald Pols, Milieudefensie

12.05 uur – Stilte moment met ondersteuning Red Rebels

12.35 uur – Kort interview Ties Joosten, onderzoeksjournalist Follow the Money

12.50 uur – Lammert van Raan, Tweede Kamerlid Partij voor de Dieren

12.55 uur – Katy Olivia van Tergouw, directeur Stop Ecocide Nederland

13.00 uur – Sijas Akkerman, Natuur & Milieu
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13.05 uur – Studentenvereniging Huisvesting ASVA

13.10 uur – ElleBasi en Ulrike muzikaal intermezzo

13.25 uur – Students For Future

13.30 uur – Professor Fulco van der Veen, namens de bewonersorganisaties

13.40 uur – Zang Ulrike, Florian Wolff en ElleBasi

13.45 uur – Imane Nadif, GroenLinks-raadslid Amsterdam

13.50 uur – Joost van Doesburg, FNV Schiphol

13.55 uur – Maarten de Zeeuw, campaigner Greenpeace Nederland

14.00 uur – Einde actie, afsluiting & dankwoord

Onze nieuwste video

Kwaliteit en moraliteit van Schiphol

We kunnen kort zijn over dit onderwerp: schandelijk! Kijk zelf maar.
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