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OV-staking 28 mei: Eindhoven Airport adviseert
reizigers rekening te houden met veel
vertraging en extra reistijd

Op dinsdag 28 mei vindt een landelijke staking in het openbaar vervoer plaats. Het is niet of
nauwelijks mogelijk om te reizen met openbaar vervoer. Daarnaast vinden in opdracht van de
gemeente Eindhoven wegwerkzaamheden plaats op de toegangswegen richting Eindhoven
Airport. Door de OV-staking zullen veel reizigers met de auto of taxi verder reizen en zal het
extra druk zijn op de wegen rond Eindhoven Airport. Eindhoven Airport vraagt reizigers om
hun reis goed voor te bereiden en alvast rekening te houden met ernstige vertragingen en extra
reistijd. Ook vraagt de luchthaven hen om de website van de vervoerders in de gaten te houden.
Eindhoven Airport adviseert reizigers om voor vertrek de actuele situatie op de weg te bekijken.
Verder adviseert de luchthaven alle chauffeurs en ophalers om de aanwijzingen van de
verkeersregelaars op te volgen en de aangegeven omleidingen te volgen. Reizigers die meer
willen weten over hun vlucht, worden geadviseerd om ook op de website van de
luchtvaartmaatschappij te kijken.

OVER EINDHOVEN AIRPORT

Eindhoven Airport is de tweede luchthaven van Nederland met ruim 6 miljoen passagiers in 2018. De luchthaven
zorgt voor een makkelijke verbinding van Brainport met Europa en verder, in balans met de omgeving. Het gemak
voor de reiziger komt tot uiting in de klantbelofte ‘Always Easy’. De luchtvaartmaatschappijen verbinden ZuidNederland met meer dan 80 toeristische en zakelijke bestemmingen. Samen met de partnerbedrijven biedt de
luchthaven bijna 2000 arbeidsplaatsen en is daarmee een van de grote werkgevers in de regio. We zijn ons
bewust van de maatschappelijke impact die een luchthaven heeft. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit
in ons DNA, we hebben continu aandacht voor het evenwicht tussen internationale connectiviteit en de
leefbaarheid in de omgeving. De aandelen van Eindhoven Airport N.V. zijn in handen van Schiphol Nederland
B.V., de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Eindhoven.
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