
 

COVM  

Tav DHr. Stewart Adriaansen. 

Wintelre 14 september 2020 

 

Geachte leden van het COVM, 

Daar de vergadering van 15 april wegens omstandigheden niet door kon gaan en de vergadering van 
16 september zonder publiek door zal gaan ,  richten wij ons nogmaals per brief tot u. 

Wij, bewoners van de Kerkheide te Wintelre, wonen dicht bij luchthaven Eindhoven zoals bij u allen 
bekend is. 

Onze huizen zijn in 1985/1986 geïsoleerd door defensie volgens de toen geldende normen en 
omstandigheden, ’s morgens 07.30  eerste City Hoppers vertrekken,  rond de middag nog enkele 
vliegbewegingen en in de avond nog enkele. Na 22.00 was alles stil en de luchthaven gesloten. Twee 
keer per maand op maandag avond van 19.00 tot 22.00 uur waren er oefeningen met militaire 
toestellen dit gaf echt wel overlast. Vrijdagmiddag  18.00 uur ging de luchthaven op slot tot maandag 
ochtend.  Recreatie ; zweefvliegen was dagelijks mogelijk van zonsopkomst tot  zonsondergang, 
motorvliegen op zaterdag en zon- en feestdagen nooit vóór 08.00 uur ’s morgens!!! Het aantal 
vliegbewegingen zou nooit boven de 18.000 uitkomen ( gecombineerd militair en civiel)!!!! 

Maar helaas geen aanpassingen aan de voorzieningen voor ons, wel een ongebreidelde groei van het 
aantal vliegbewegingen. 

Alle mogelijke instanties zijn door ons persoonlijk benaderd,  Defensie,  Milieu en Infrastructuur, 
belangen organisaties, gemeente, provincie, Eindhoven Airport, we hebben actie gevoerd samen met 
Leefbaar Wintelre, we hebben zelfs een meetpaal   i.o met gemeente Eersel  geplaatst van mei 2016 
tot okt. 2017 op Kerkheide 4.  Onze waarnemingen klopte grove overschrijding door de 
burgerluchtvaart in 2017 met 2 Ke ( 42 ipv de berekende 40Ke) Let wel dit zijn gemeten waarden. 
Géén aannames vanachter een bureau, géén opgaves (over geluid) door vliegtuigfabrikanten, etc.etc. 

De verkenner Pieter van Geel, ( opnieuw verbonden) kwam persoonlijk  kennis te nemen van de 
overlast die wij elke dag ervaren. Hij beloofde in zijn advies “maatwerk” op te nemen voor de door 
hem schrijnende gevallen genoemd. 

Van U als COVM verwachten wij dat u ons steunt en dat u zich hard maakt dat er snel iets gaat 
gebeuren met deze passage in het rapport van P.van Geel . 

Uw reactie zien wij graag z.sp.m. tegemoet, 

 

Met vriendelijke groet, 

 



Bewoners Kerkheide Wintelre. 

 

 


