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

Nr Datum Tijd Plaats Postcode Omschrijving Categorie
Aanta
l Type

Operato
r Proc. D/A Uitleg Status

DL0008
4

27-11-
2017

09:3
0

HETEREN 6666LA De afgelopen dagen zijn er meerdere malen 
zware helikopters heel laag recht over ons huis 
gevlogen.
Net 2 minuten geleden weer 1.
Van de week ook al een paar 's avonds laat toen 
onze dochter lag te slapen.
Ze vliegen zo ontzettend laag over, en de ruiten 
van onze oude boerderij klapperen er bijna uit. Ik 
heb al meerdere keren eerder aangegeven dat dit 
te veel overlast geeft.
Graag hoger vliegen, of de route iets verleggen. 
Jullie komen iedere keer recht over ons huis.

En ik vraag me af waarom ik nooit reactie retour 
krijg!

Met vriendelijke groeten,
Jolanda 

VLI 1 MIL KLU J D mail gestuurd E

DL0008
1

09-11-
2017

11:3
0

OTTERLO 6731BV Helikopters vlogen herhaaldelijk zo laag over de 
camping heen dat mijn spullen omvielen in mijn 
chalet en het keukenraam is gebarsten met als 
resultaat een grote scheur in mijn raam. De 
trillingen tijdens het overvliegen zijn van dien aard 
dat je zit te schudden op de bank. 

VLI 1 MIL KLU J D 2 apaches achter elkaar. Telnr van Claims 
doorgegeven aan melder.

J

DL0007
9

07-11-
2017

01:1
0

RENKUM 6871TC Van 1:10-1:25 rondcircelende helicopter. De 
nachtrust werd hier in huis daardoor flink 
verstoord.

VLI 1 CIV AMB N A Politiehelikopter X

DL0008
0

09-11-
2017

15:4
4

RENKUM 6871WB Te laag vliegen boven Renkum (komend uit de 
richting NW en gaand richting ZO). Lager dan de 
toegestane 400 meter en daardoor 
geluidsoverlast veroorzakend.

VLI 1 MIL KLU J D E

DL0008
3

23-11-
2017

14:4
0

WOLFHEZE 6874AW Regelmatig wordt er met helikopters vrijwel over 
ons huis gevlogen op een redelijke hoogte.
Echter deze week wordt er veelvuldig naar mijn 
oordeel gevaarlijk te laag gevlogen, naar mijn 
inschatting op 30 meter en nu pal over onze 
woning.
Het geluid is niet het probleem maar te hoogte is 
onacceptabel laag.
Mijn echtgenote heeft e.e.a. reeds telefonisch op 
nr. 1400 gemeld.

VLI 1 MIL KLU N D E

DL0008
2

14-11-
2017

06:3
0

LOENEN 7371GH Wij wonen aan een zandweg (eigen weg) en er 
wordt de laatste tijd veel bij ons door de weg 
gereden ook best hard Zo ook gistermiddag en 
vanochtend vroeg Deze millitaire voertuigen 
mogen niet bij bij ons door de weg rijden

GRO 1 ALG ONB N D E
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