
rapportage klachtenoverzicht COVM Deelen September 2019 t/m September 2019
Melding Vlucht Reactie

Nr Datum Tijd Plaats Postcode Omschrijving Categorie
Aanta
l Type

Operato
r Proc. D/A Factoren Uitleg Status

DL13075 12-09-
2019

11:0
0

ARNHEM 6821EB Voor de derde achtereenvolgende dag worden 
we hier geplaagd door het luide geronk van 
een zeer laagvliegend toestel boven 
Oosterbeek en de Arnhemse Rosandepolder. 
Het ziet eruit als een oud legervliegtuig, een 
bommenwerper of ander oorlogsmaterieel.
Ik zou graag willen weten of hiervoor een 
vergunning nodig is, wie die verstrekt en hoe 
burgers daarover worden geïnformeerd, zodat 
ze eventueel bezwaar kunnen maken tegen 
zo'n vergunning.

VLI 1 MIL KLU J D Oefening Falcon Leap E

DL13078 30-09-
2019

16:3
0

ARNHEM 6828GT Ik sta midden in de stad opeens veel heel veel 
lawaai en er hangt echt heel laag een 
helikopter in de lucht.
Wat er aan de hand was??
Vond het alleszins normaal te noemen dit. Echt 
belache-lijk! 

VLI 1 CIV AMB J D E

DL13076 18-09-
2019

21:0
0

OOSTERBEEK 6862DP Hallo
Het is onmogelijk om fatsoenlijk  met elkaar te 
praten op camping rijnoever, rust en natuur 
gevoel is ver te zoeken zo. Waarom zo vaak 
op en neer vliegen? Van mij mag het 
onmiddellijk stoppen.

VLI 1 MIL KLU J A Oefenen Market Garden E

DL13073 02-09-
2019

09:3
0

WOLFHEZE 6874AW Voor de 18e dag dit jaar het huis uit gejaagd 
door defensie toen =ca, 9.30 het ene na het 
andere vliegtuig heel laag boven onze 86 
huizen vlogen. Toen ik na uren weet tuis kwam 
waren ze nog aan de gang, tot ca. 15.00 aan 
toe. 
Dit is volkomen in strijd met het beleid overlast 
te beperken. Het betrof onnodig laagvliegen, 
en het was het soort recht toe-recht aan-
vliegwerk dat even goed, en met het op 
overlast zelfs veel beter in een simulator 
gedaan kan worden.
Defensie houdt zich niet aan het eigen beleid 
en geeft blijk van grote minachting voor de 
eigen bevolking. Defensie moet zich diep 
schamen.

VLI 1 MIL KLU J D E
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DL13074 03-09-
2019

21:1
5

WOLFHEZE 6874AW Het is nu 21.34 en zojuist is het derde geval 
van hevig vliegtuiggeluidoverlast over onze 86 
huizen losgebarsten.  Te vrezen valt dat het 
hier niet bij blijft. 
De site militaire vliegoperaties vermeldt voor 
deze week oefeningen van 10-12 en van 14-
16. 
Wederom een bewijs dat defensie het niet zo 
nauw neemt met de waarheid, én met het 
welbevinden van bewoners van 86 huizen. 
Het wordt hoog tijd dat het oefenbeleid en de 
oefenroutes worden aangepast.

VLI 1 MIL KLU J A E

DL13077 18-09-
2019

13:4
5

WOLFHEZE 6874AW en 20:05 en  20.30 en 20:58 en 21.24 en 
hopelijk blijf het daarbij maar dat is allerminst 
zeker.  Het betreft zowel vliegtuigen als heli's 
en chinooks. Het zijn oefeningen voor de 
vorige oorlog en die gaat u echt niet alsnog 
winnen. 
Wie beweert overlast zoveel mogelijk te 
vermijden, en dat doet defensie, geeft blijk van 
kwade trouw als vervolgens zéér frequent een 
route wordt gekozen vlak boven en nabij 86 
huizen om zeer laag te vliegen. Kies andere 
routes! En ook defensie dient CO2- en 
stikstofuitstoot te minimaliseren, zeker boven 
natuurgebieden (zoals Reijerscamp) dus 
gebruik simulators! 

VLI 1 MIL KLU J D E
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