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Nr Datum Tijd Plaats Postcode Omschrijving Categorie
Aanta
l Type

Operato
r Proc. D/A Factoren Uitleg Status

DL13068 11-07-
2019

09:4
7

HEELSUM 6866CD Geluidsoverlast van militair vliegverkeer in de 
bossen van Bennekom, honden waren bang

VLI 1 MIL KLU J D Dieren vloog lager dan 210 mtr. oren 
tuteren 

J

DL13065 02-07-
2019

20:0
0

WOLFHEZE 6874AW Het morele besef is kennelijk nog steeds niet 
ingedaald bij defensie, weer flinke overlast 
gisteren en vandaag, terwijl defensie er is o  
land en inwoners te beschermen, niet hen te 
terroriseren.
De oefening besloeg het oosten, zei de 
website, dus ik vluchtte eind van de ochtend 
naar Rhenen, en wat vliegt daar boven mijn 
hoofd: een chinook. 
Wat misschien niet hoeft te verbazen bij 
ontbrekend moreel besef. Maar godgeklaagd is 
het wel. Het wordt tijd voor verantwoordelijker 
oefeningontwerpers. Jammer dat het 
defensiebudget niet geoormerkt is verhoogd, 
namelijk voor personeel, in plaats van voor het 
overlast veroorzaken met duur speelgoed.

VLI 1 MIL KLU J A E

DL13067 08-07-
2019

14:2
0

WOLFHEZE 6874AW Na afgelopen donderdag en vrijdag opnieuw 
op de vlucht te zijn geslagen vanwege de 
oefeningen van de hele vorige week, meende 
ik even verlost te zijn van de overlast, vandaag 
om 14.20 ineens een chinook pal boven de 
kruinen van de grove dennen van onze 86 
huizen. Hetgeen voor de zoveelste keer bewijst 
dat de luchtmacht absoluut niet probeert 
overlast te beperken zoals wel wordt beweerd.
Nu ik dit jaar al zestien dagen flinke overlast 
heb gehad c.q. heb moeten vluchten (en het 
jaar is nog lang niet om), hoor ik graag hoe ik 
schadevergoeding voor gederfd woongenot 
kan ontvangen. Het is te gek om los te lopen 
dat je eigen leger je je huis uit jaagt.

VLI 1 MIL KLU J D Voor het melden van schade dient u 
zelf contact op te nemen met de 
Sectie Claims van het Diensten 
Centrum Juridische Dienstverlening 
Defensie. Telefoon nummer: 030 – 
218 04 20 / 030 – 218 04 58 / 030 – 
218 04 44

E
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DL13069 11-07-
2019

10:3
6

WOLFHEZE 6874AW Hoewel de website vliegbewegingen geen 
oefening aangaf, begon het vanmorgen om 
9.25, voorts 9.33, 9.44, 9,49, 9,54, 10.01, 
10.15, 10.17, 10.25, 10.36 en  toen was het 
wel duidelijk: vluchten maar weer, Dat is de 
17e dag van dit jaar van gederfd woongenot. 
Dat is niet conform uw eigen  beleid van 
beperken van overlast. Het oefenen voor de 
vorige oorlog is zinloos: die wint u echt niet 
alsnog. En u hebt kennelijk véél te veel 
materieel, dat heb u zeker verzwegen voor de 
regering/minister? 
Waar kan ik schadevergoeding voor die 17 
dagen gederfd woongenot indienen? Het kost 
nogal wat als je niet je eigen koffie kunt zetten 
of boterham kunt smeren omdat je het huis uit 
bent gejaagd. Door je eigen leger. Dat alle 
elementaire humanitaire normen aan de laars 
lapt als het om de eigen bevolking gaat.

VLI 1 MIL KLU J D Voor het melden van schade dient u 
zelf contact op te nemen met de 
Sectie Claims van het Diensten 
Centrum Juridische Dienstverlening 
Defensie. Telefoon nummer: 030 – 
218 04 20 / 030 – 218 04 58 / 030 – 
218 04 44

E
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