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Struch, ER

Van: Vrugt, R. (Rene) - DGB <rene.vrugt@minienw.nl>

Verzonden: zondag 29 maart 2020 22:24

Aan: Vrugt, R. (Rene) - DGB

CC: Balen-Peeters, C. van (Carolien) - BSK; Veen, A. van der (Anita) - DGB; Megens, R.P.J. 

(Rudy) - BSK

Onderwerp: Luchtruimherziening 

Geachte voorzitter van de CRO of COVM, 

 

De uitbraak van het COVID-19 virus houdt ons allemaal flink bezig. Vele sectoren worden hard getroffen door de 

maatregelen die nodig zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit geldt zeker voor de luchtvaartsector. 

Namens het programmateam Luchtruimherziening wil ik laten weten dat wij met jullie meeleven in deze tijd waarin 

een ongekende afname van het vliegverkeer en onzekere toekomstperspectieven de harde realiteit blijken te zijn. 

Wij wensen jullie veel sterkte in deze onzekere tijden, niet alleen zakelijk maar ook privé. Goede gezondheid van ons 

allemaal staat voorop. Ik hoop dat dat jullie allen gegund is en blijft.  

 

Wij doen ons best om de werkzaamheden voor het programma Luchtruimherziening zoveel als mogelijk door te 

laten gaan. Tegelijkertijd moeten we ons werk aanpassen naar de richtlijnen van het kabinet. Dat betekent dat in- en 

externe fysieke werksessies, overleggen en bijeenkomsten niet mogelijk zijn. Wij proberen deze overleggen zoveel 

als mogelijk alsnog plaats te laten vinden, maar dan via conference calls en -voor ons- nieuwe vormen zoals podcasts 

en webinars. Ik besef me dat dat van eenieder de nodige creativiteit en flexibiliteit vraagt. Tegelijkertijd heb ik er het 

volste vertrouwen in dat we hier met elkaar een goede modus in kunnen vinden. Mocht u vragen hebben, neem dan 

gerust contact met mij op.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

René Vrugt  

Programmadirecteur Luchtruimherziening 

 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Programma Luchtvaart 

Rijnstraat 8 

2515 XP Den Haag 

P.O. Box 20901 2500 EX Den Haag 

 

M: 06 20705886 

E: rene.vrugt@minienw.nl 

 

Managementondersteuner: Tjitra Jadoenandansing 

E: tjitra.jadoenandansing@minienw.nl  

 

Meer informatie over het programma Luchtruimherziening kunt u vinden op de website 

https://www.luchtvaartindetoekomst.nl  

 

 

 

 

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
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requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages.  


