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Gemeenteraadsleden van de gemeenten rond de 
Luchthaven Eindhoven 
 
Statenleden van de provincie Noord-Brabant 

 

 

 

 

Geachte raads- en statenleden, 

Per 1 januari 2022 draag ik het voorzitterschap van het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) over aan Staf 

Depla. Deze overdracht grijp ik graag aan om een delegatie van uw raad en staten (woordvoerders 

luchtvaart/ Luchthaven Eindhoven) bij te praten over de voortgang van het LEO. Daarnaast wil ik u graag 

nog eens toelichten hoe ik in 2019 tot de juiste balans van adviezen/ maatregelen ben gekomen in mijn 

adviesrapport Opnieuw Verbonden. Dit doe ik in de hoop en verwachting dat dit bij zal dragen aan het 

blijvend zoeken naar afstemming en samenwerking in de verdere uitwerking van het advies. U bent van 

harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze digitale informatiebijeenkomst. 

Datum:  Woensdag 19 januari 2022 
Tijdstip: 20:00 - 21:30 uur 
Locatie: Online, via MS Teams 
 
Aanmelden 
U dient zich aan te melden voor de bijeenkomst, zodat u een link kunt ontvangen om deel te nemen. 

Aanmelden kan via dit formulier of ga naar samenopdehoogte.nl/aanmelden19januari in uw 

internetbrowser. Aanmelden kan tot woensdag 19 januari 12:00 uur.  

Overdracht voorzitterschap aan Staf Depla 
Op 1 september 2020 ben ik gestart als interim-voorzitter van het LEO. Het is een eer om dit overleg met 

steun van alle betrokken partners op te mogen starten. Het gaf mij de mogelijkheid om de in Opnieuw 

Verbonden geadviseerde permanente overlegstructuur in de praktijk vorm te geven. 

Na een uitgebreid wervingsproces binnen het LEO is Staf Depla unaniem voorgedragen als mijn opvolger. 

De ministers van IenW en Defensie hebben hem per 1 januari 2022 benoemd voor een periode van vier 

jaar. Op 19 januari hebt u de mogelijkheid om kennis te maken met Staf. 

 
Met vriendelijke groet, 
Mede namens Staf Depla, 
 

 

 

 

Pieter van Geel 

Voorzitter Luchthaven Eindhoven Overleg 

Datum: 23 december 2021 
Kenmerk: C2021013 

Onderwerp: Uitnodiging informatiebijeenkomst LEO 19 januari 2022 (20:00 uur) 
Bijlage(n):  

https://www.samenopdehoogte.nl/Beheer/Formulierenmodule/2121962.aspx

