
rapportage klachtenoverzicht COVM Deelen September 2017 t/m September 2017
Melding Vlucht Reactie

Nr Datum Tijd Plaats Postcode Omschrijving Categorie
Aanta
l Type

Operato
r Proc. D/A Uitleg Status

DL0006
6

18-09-
2017

10:1
4

ELST (GLD) 6661NK Heb op deze locatie 7 bijzondere soorten 
kangoeroes. Er zijn soorten bij die in geen enkele 
dierentuin van Europa voorkomen. Deze locatie 
heb ik speciaal voor hun gekocht voor rust en 
geborgenheid die essentieel is voor hun welzijn. 
Ik heb bij eerdere oefeningen al meerdere dieren 
verspeeld. Het zijn vluchtdieren die bij paniek 
tegen de afrastering springen met grote en vaak 
fatale gevolgen. Tevens gooien de moeder dieren 
hun jong uit de buidel welke dan ten doodde zijn 
opgeschreven als men dit niet tijdig constateert. 
Mijn dieren zijn mijn leven, ik hoop dan ook dat 
men in staat is onze locatie te mijden met militaire 
vliegtuigen/ helikopters en zeker met oefeningen 
!!! Zou het zeer op prijs stellen als er contact 
wordt opgenomen.  
Met vriendelijke groet, Helma van Dijk
06 51 35 25 56 (ben 24 u bereikbaar)
www.gunyah.eu

VLI 1 MIL KLU J D Bang voor haar dieren met het verzoek niet 
over te vliegen. KLu kan hniet aan verzoek 
voldoen. Moeten dan zigzaggend door 
Nederland

J

DL0007
7

28-09-
2017

13:4
5

EDE 6718SB Meerdere keren laag over de stal en paddock van 
de paarden. Zo laag dat je trommelvliezen 
klapperen in oor. 

VLI 1 MIL KLU N D uitleg gegebven over laagvlieggebied. telnr 
achtergelaten voot event vragen.

V

DL0006
5

13-09-
2017

22:3
0

DOORWERTH 6865JA Goedendag,
Hoewel ik overdag met veel plezier naar het 
vliegend materieel van de luchtmacht kijk en 
veelal naar het raam of naar buiten ga om de 
vliegtuigen en helicopters te zien, wil ik nu toch 
een klacht in dienen. Hoewel ik begrijp dat er ihkv 
trainingen ook in de avond gevlogen moet 
worden, gebeurt het m.i.  de laatste tijd te vaak 
dat er in de avond te laag overgevlogen wordt. 
Gisteravond vloog om zowel 21:28 als omstreeks 
22:30 een chinook dusdanig laag over onze 
woning dat de ramen trilden (21:28) en dat ik de 
trillingen in mijn bed voelde (22:30). Dit geeft niet 
enkel geluidsoverlast en ergenis, maar de 
kinderen worden er ook wakker van terwijl zij de 
volgende dag naar school moeten.
Ik verzoek u dan ook meer rekening te houden 
met de bewoners over wiens huizen gevlogen 
worden.

VLI 1 MIL KLU J A Uitleg gegeven over vlieghoogten en route. J
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DL0007
5

21-09-
2017

22:2
0

RENKUM 6871EC Nu al de derde avond op rij tegen 22.30 een 
helikopter over - klinkt als een Chinook.
Niks te vinden over oefeningen en onderhand 
behoorlijk irritant aan het worden! wil je net gaan 
slapen heb je dat lawaai weer.
Valt me op dat ik NOOIT wat hoor als in de lokale 
krant gewaarschuwd wordt voor nachtelijk 
oefeningen en een paar keer per jaar al jaren 
achter elkaar door dit soort grappen al ben ik blij 
dat hij nu (al) om 22.30 komt want de vorige 
oefenronde (?) vlogen ze rond middernacht als ik 
het goed herinner. En kan nooit vinden wat de 
bedoeling is of hoeveel nachten we er nu weer 
van mogen genieten.

VLI 1 MIL KLU J A uitleg gegeven over vliegbewegingen 
overdag en avond

J

DL0006
7

19-09-
2017

22:3
0

RENKUM 6871KZ Ik ligt in mijn bed te schudden van het lawaai VLI 1 MIL KLU J A uitleg over vliegroute en hoogte, covm J

DL0006
8

19-09-
2017

22:3
0

RENKUM 6871KZ Ik lig in mijn bed op dit tijdstip, als er twee van die 
enorme helikopters overvliegen. Het hele huis 
dreunt! En ik wordt wakker! Bedankt weer! En 
altijd op zo'n onmogelijk tijdstip. Waarom moet dit 
boven een woonwijk?!!!!

VLI 1 MIL KLU J A J

DL0007
6

22-09-
2017

22:0
0

RENKUM 6871LJ Afgelopen dinsdag en donderdag vlogen er hier 
meerdere vliegtuigen of helikopters over. De tijd 
weet ik niet meer precies maar dit was rond 
22.00. 
Ikzelf schrok enorm want ik dacht dat de oorlog uit 
brak oid.  Maar goed daar is nog mee te leven. 
Wat ik schandalig vind is dat ze zo laag over 
vliegen over een woonwijk waar kleine kinderen 
wonen en slapen op dat tijdstip!!! Mijn zoontje van 
2,5 is beiden dagen wakker geworden  en kreeg 
ik moeilijk weer in slaap omdat hij erg 
geschrokken was.

VLI 1 MIL KLU J A antw app ingesproken met uitleg over 
vlucht. tel nr achtergelaten voor event 
vragen.

V

DL0006
9

19-09-
2017

22:3
0

RENKUM 6871WB 22.30 uur: 2x helikopter laag over Renkum en 
stiltegebied Veluwe.

VLI 1 MIL KLU J A uitleg gegeven over routes en vlieghoogte. 
Uitleg over stiltegebied niet voor 
vliegverkeer. Klager ziet dat anders. Geen 
discussie aangegaan.

J

DL0007
0

20-09-
2017

22:2
5

RENKUM 6871WB 22.25 uur. Alweer 2x helikopter. Te laag over 
Renkum en dus te veel lawaai boven het dorp en 
boven de Veluwe.

VLI 1 MIL KLU J A antw app ingesproken V

DL0007
4

21-09-
2017

22:2
2

RENKUM 6871WB 22.22 alweer te laag over Renkum gevlogen.  
Komend vanaf de Veluwe (stiltegebied!) Richting 
het Zuiden.
Overlast Door te laag vliegen.

VLI 1 MIL KLU J A antwapp ingesproken V

DL0007
2

21-09-
2017

22:2
7

RENKUM 6871WB Tweede helikopter Ook weer te laag over/langs 
Renkum.  Dus opnieuw geluidsoverlast in 
Renkum en in het stiltegebied van de Veluwe.

VLI 1 MIL KLU J A antw app ingesproken V

DL0007
3

21-09-
2017

22:2
0

RENKUM 6871XT 3e avons op rij laat heli die over komt/komen. 
Doffe trillingen, ramen trillen, nare bromtoon en 
mensen wakker er door. 

VLI 1 MIL KLU J A Uitleg gegeven over oefengebieden in 
Nederland

J
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