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In ziin opiniestuk 'Laten we naar el- Borin informatie gaf over cie steeds clui_kaar luisteren' pleit dire*eur Jos à"r:i.". aant.,onbïre 
".ruauifr.u 

g*or- ii""J,rt:í: ïË"#Ë,Ëïiïàl.frff;lRoeven van Maastricht Aachen Air_ g."; ià" (uitra)frjnstof uzuàí.Uà ,rr, - zelfde verhaal. MAA is een,inargipot"t íMAA) voor resl)«'l 
]11.1" .'l' ïiiegtuigmoro'en. De boodscrrrp','ï, à"^ MAA is een naar bedriji, dar mei minder clanË:iË"iï'"ïtËïfï# *ifl;"fi1i:. u:l:m:r,Un*::lí{**rïïiï i",,ïfià àöö;G;;ïàeidsp,aa,seni n2o17te

maal mee eens. In reite pieit hij, ,iàm.È.toenanledezaak. --rrs'ver- bedrïjf,dat il3ffii';r"iïX"#,ïJ:",f""llr:il
íiiË:S*Ti#3,ï-:"#;.",trï,1;:ï1 *".m:f1*:í:::",,1*ï1,ïq0"". metóínder Heijn MAA is mer alre sursiÀies

"'rvià,*rrtil"uilïu'.p".,"nworcten gingen marginaal i.. strti.ti..ï ili- dan zoo eigen :,::9*^":;*get e.ro", 
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sewosen'I)everdereinhoudvanzijn ichïen, *ua';hi:haa ook r.-*,,n;;ï.* :ll.i9:etaïtse h"J;i:,XiËi:ï'lïfJï[ïi1"1"betoos behoeit echre' de nodige ;;ï ;;'inwonerï ,rn s"t,iàiu"àrun, op n In 2oL7kanttekeningen. 150tot250meter vandeverlengdAis de luchtïur"n','rn narionaai be- gezamenrijk een fiinsrofm",", l;t$ïXï 19 miljoen 9f:!ff!qtlang en van bewezen economische ià"s"."rr{r1 N".sil;"rË;;;ioo.,ke"- euro 

"*r.tt"" íï iï:lï,:ïiï*?,:iiïï ï,:;i,ffi{"Ji;:ïïffi*:ï1,ïJË;ï,i: "'nïp'o''t'o"t"ir.iu"à'i",,"".'uuun. Heuveliand is, en de keus zou niet
lurgs belastingg-eld or,'ereind gehou- '0ude ecOnomie' moeilijk hoeven zijn. De provincie
d.enwordt,S0miijoeneurosinaszola Helvuegvetaiseenvormvan,oudeeco- pleitte recentelijk voor eèn sterke
alleen al' sinds het viiee\eld bestaat. ,"ÀiJïi" binnen afzienbare tiid worcit opwaardering van de or ergangsge-
zijn zerden ornooit zwarre.cijrers ge- i";uh;,jJ ;;-krË;;#;ià"#ïe. H* }à:xÏi#"ï:i j,ri$"ïisltrHilf-schrel'en. Het kost dus afleón màr ziËieÀaruitautft*rui í8"à"rrg"f,"_ maat ontstaat voor hoogopgelei_

Ëiffl11"ï'Ë*,.ff:ffiï i"",:ïï r*::,'fl*:"*:;:Í*sï;ï,*ffi a",,,,,.uu"uà.g."etkennerjlrra-teen
pen- Maar.een viiegveld is nóit een 
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cloel op zich, en at helemaal geen ba- t 
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uun cor-reustiCöan stort last die aantrekkelijkheicl weer om
nenmachine. Het is een middél ter be- de zaai-weliicrrt i". xriiJ""àlïíï .t"*- zeep helpt.
reikbaarheid van een regio. *"ï"p voor een stop op cle groei van de De verkiezingen voor Provinciale

Bagateriseren ;::Xl,:*l*:*::i*,"ffi:$;i i,.ïiË-?f,Aiiffi'*#ïSïï.ffi:Hetaantalvliegbewegingenmagver- zöek va:l gerenommeerde bu- ,l& ,k,, die de luchthaven inneemt'i" rr"t
minderd z1jn, maat voo" de oírwo- .urr. aoo. andere onderzoe- ,,;,r" ".:.liff..ll%, de,nken van de bevolking, ,uu.tg
:;i1}:::::,u,li,ïlijll,u_1..",,1ii,s8 r.à".i,1*.;ri';;;à";Ë;;;ï: ï:,}3:::I:1,y.:ïgu1lo& ""n 
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stuks met relatiefkieine toesteilen te- r.àii iil"pilï"lr; d" ;"?"r#,ï ,.:;;. <.5 ,yt 

,,, ,,i:,. .,í:4:,, *t;*tkí zonder en stiller 1eeÍk1imaat.

ren er sporadisch starts om 06.00 t"ou.irru, ;;"ià.'D;ï"" àb^ :''-t',r, §I,:!lllu 
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