risico in deze regio
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Een onge
val met een laagvliegende heli
kopter zoals deze week in de Be
tuwe gebeurde, is ook mogelijk
in deze regio. De Wieringermeer
en Wieringen zijn de enige ge
meenten in Noordwest-Neder
land waar laagvliegen mag.
WIERINGERMEER -

Dat heeft uiteraard te maken mer
de nabijheid van marinevlieg
kamp De Kooy. In een laagvlieg
gebied mogen militaire vliegtui
gen en helikopters op een mini
mumhoogte vliegen om deze
vaardigheid te oefenen. De toe
srellen kunnen dan op een hoog
re van dertig meter boven het
maaiveld scheren. Dat dit goed
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aantal regjo's~s door de overheid
aangewezen als laagvlieggebied.
Leden van de Vliegclub Wierin
germeer nemen dan ook ver
plicht contact op met het minis
terie van defensie alvorens ze het
luchtruim kiezen. Als er een oe-
fening met laagvliegende mili
taire roes rellen voorzien is, blij
ven de burgervliegers veilig
heidshalve aan de grond.
Voor piloten van helikopters
van de krijgsmacht zijn 10.000
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uren in duisrernis gevlogen
worden. Het ongeval van deze
week vond in het donker plaars.
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De piloten maken dan gèbruik
van nachtzichtapparatuur, maar
dat betekent nog niet dat ze ook
draden kunnen zien. Volgens
Defensie is met de invoering van
nieuwe helikopters de behoefte
aan laagvliegen en vliegen bij
duisternis toegenomen.
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PvdA in Staten

wil opheldering
wegenplannen

NOORDKOl' - De PvdA·fractie in
Provinciale Staten heeft vragen
gesteld over her schrappen van
de diverse verkeersplannen in de
Kop. De fractie wil weten of ge
deputeerde C. Mooij binnen kon
met voorstellen komt om een
deel van die plannen weer op te

voeren en alsnog te gaan uitvoe
ren. Mooij heeft namelijk ui t
spraken ged:un IU opmerkingen
van VVD- el) CDA-bestuurders
uit de Noordkopgemeentw, die
verzet hadden aangetekend re
gen het schrappen van onder
meer de plannen voor een roton-

de bij he. Verlaat, de parallelweg
russen Scl:t1gen en De 5[01 pen en
vervanging de Stolperophaal
brug. De PvdA wijst erop dat de
fractie al bij de commissie-- en
statenvergadering had aangege
ven, tegen her schrappen van de
plannen te zijn.

