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1.  Opening/Mededelingen  

besluit/afspraak actie datum 

- Hans laat een folder zien van een politieke partij met als 
achtergrond een deel van het vliegveld en spreekt zijn verbazing 
hierover uit. 

  

 
 

 
 

3.  Afspraken- en actiepuntenlijst  

besluit/afspraak actie datum 

- Verslag akkoord. 
- Actiepuntenlijst:  

o ledenlijst aanpassen met voornamen, website ook aanpassen 
qua namen en foto’s.  

o informele bijeenkomst combineren met volgende 
vergadering. 

 
 
 
Aafke 

 
 
 
April/mei 
2022 

 
  

 

VERSLAG 
 
Soort overleg CRO Hoogeveen 
Datum & tijd 9 maart 2022 
Waar Online via teams 
Aanwezig Mieke Damsma (voorzitter), Jur Stavast (exploitant), Freek Dijkstra 

(havenmeester), Wim Brock (gebruiker), Hans Driessen (omwonende), 
Frank Snippe (milieuorganisatie), Gert-Jan Mannak (ondernemers), 
Aafke Zijlstra (secretaris) 

Afwezig Hans Oostmeijer (penningmeester), Derk Reneman (gemeente Hoogeveen) 

2.  Ingekomen stukken 

besluit/afspraak actie datum 

- De ingekomen stukken worden ter kennisgeving aangenomen.   
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4.  Jaarverslag 2021 

besluit/afspraak actie datum 

Het jaarverslag wordt vastgesteld en zal naar de provincie Drenthe 
worden gestuurd. 
Jaarrekening wordt akkoord bevonden. 

 
Aafke 

 
Maart 2022 

 

 

 

 

5.  Cijfers gebruik vliegveld/stand van zaken 

besluit/afspraak actie datum 

Freek geeft een toelichting. In de maanden januari en februari is flink 
meer gevlogen dan voorgaande jaren. Dit betreft voornamelijk recreatief 
verkeer (dus niet helikopter, trauma, politie ed.). Er is veel lof over de 
kwaliteit van de grasbaan. En er was gratis koffie omdat de brasserie dicht 
was. Ook is er een toename van lessen omdat er op overige velden een 
stop is. 
Toename van toestellen die uitwijken vanuit Lelystad dan wel Teuge i.v.m. 
verandering in gebruik van het luchtruim zijn nu nog niet aan de orde.  

 
 

 

6.   Klachtenoverzicht 

besluit/afspraak actie datum 

Sinds de laatste vergadering zijn er geen klachten meer binnengekomen. 
Wel wordt er weleens gebeld naar het veld met een vraag. Mensen zitten 
nu ook nog niet buiten waardoor er ook minder klachten kunnen zijn. 
Het vliegveld houdt alleen de klachten bij die schriftelijk binnenkomen. 
Deze komen meestal via de CRO. Het overzicht is een goede weergave van 
de daadwerkelijke klachten. 

 
 

 

7.   Ptomotie 

besluit/afspraak actie datum 

Gert-Jan vraagt wat het doel is van eventuele promotie. Doel is 
informeren en bekendheid bij inwoners van de regio rondom het 
vliegveld.  
Gezien de ervaringen en doel worden er geen grootse promotie acties 
meer opgezet. Wel aansluiten met evenementen op het vliegveld met het 
neerleggen van een folder.  
 
Er is wel een link op de site van het vliegveld naar de CRO, daar zou een 
toelichting bij moeten komen ter verduidelijking. 
 
Voor meer bekendheid zou de CRO Hoogeveen vermeld kunnen worden 
in de gemeentegids. 
Ook kunnen de vergadering met een advertentie in de kranten vermeld 
kunnen worden met een toelichting zodat er meer bekendheid is.  

 
 
 
 
 
 
 
Jur/Aafke 
 
 
 
Aafke 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Maart/April 
2022 
 
 
April/Mei 
2022 

8.  Ledenoverzicht 

besluit/afspraak actie datum 

In ledenoverzicht voornamen vermelden. 
Termijn van Wim loopt dit jaar af. Hij is bezig met en vinden van een 
opvolger. Frank stelt voor om deze persoon uit te nodigen voor de 
volgende vergadering.  

 
Wim 

 
Juli 2022 
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12.  Rondvraag/vaststellen volgende vergadering 

besluit/afspraak actie datum 

De volgende vergadering wordt vastgelegd op dinsdag 5 juli 2022. 
Van 17.30 – 19.30 zal er een informele bijeenkomst zijn onder het genot 
van eten in de brasserie en een rondleiding indien mogelijk.  
Om 19.30  uur start de officiële vergadering. 

Jur/Aafke April 2021 
 
 
 

Openstaande actiepunten 

 actie datum 

Cijfers gebruik luchthaven doorgeven aan leden. Freek Per vergadering 

Klachtenoverzicht. Freek/Aafke Volgende vergadering 

Communicatie 3 keer per jaar (indien noodzakelijk). Aafke 3 keer per jaar 

Ledenlijst en website: namen aanpassen Aafke  Maart 2022 

Foto’s website (leden) Aafke April/Mei 2022 

Jaarverslag en jaarrekening 2021 naar provincie sturen Aafke Maart 2022 

Link op site vliegveld toelichten Jur/Aafke Maart/April 2022 

Vermelding gemeentegids en advertentie vergadering Aafke April/Mei 2022 

Vervanging Wim in de Commissie Wim Juli 2022 

Informele fysieke bijeenkomst  Jur/Aafke April 2022 
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