
rapportage klachtenoverzicht COVM Deelen September 2020 t/m September 2020
Melding Vlucht Reactie

Nr Datum Tijd Plaats Postcode Omschrijving Categorie
Aanta
l Type

Operato
r Proc. D/A Factoren Uitleg Status

DL00038 02-09-
2020

20:0
0

ARNHEM 6816TC Sinds een half jaar op droompark hoge veluwe. 
De hele avond last van overvliegende 
helikopters en dit al twee avonden lang. Graag 
contact.

VLI 1 MIL KLU J A Avond vliegen van Deelen. 
Afgehandeld in het systeem.

3

DL00040 07-09-
2020

22:0
0

ARNHEM 6821BM Er wordt bij ons zo laag continu boven het huis 
gevlogen dat onze kinderen er niet van kunnen 
slapen. Ik vind het echt niet kunnen dat jullie 
boven een woonwijk vliegen op dit soort uren.
Diep teleurgesteld in de keuzes van jullie 
testlocatie. Ik begrijp uit een brief doorgestuurd 
door de buren dat defensie van plan is dit de 
komende periode vaker te doen. Ik hoop dat dit 
eenmalig was.

VLI 1 MIL KLU J A Inhoud mail: avond vliegen. MQT. E

DL00041 07-09-
2020

22:0
6

ARNHEM 6824CR Hele avond geluidsoverlast terwijl de Deelen 
oefening tot 20u zou duren. 

VLI 1 MIL KLU J A MQT - avondvliegen E

DL00039 07-09-
2020

21:5
9

ARNHEM 6841BK Op dit moment is een helicopter al ruim 1uur 
aan het laag overvliegen.
Onze kinderen hebben hier last van

VLI 1 MIL KLU J A Inhoud mail: MQT avondvliegen E

DL00046 23-09-
2020

18:1
5

ARNHEM 6843HV van +/-18.00 t/m =/-18.30 laag overvliegen 
over telkens hetzelfde gebied. Erg irritant om 
na een dag hard werken, buiten te zitten op 
een van de laatste mooie dagen van het 
seizoen en dan ruim een half uur elkaar niet 
kunnen verstaan.
ga over een minder bevolkt gebied vliegen.

VLI 1 MIL KLU J A inhoud vliegbewegingen MQT E

DL00048 23-09-
2020

18:4
0

ARNHEM 6843HV overlast van helikoptergeluid 23-09-2020 
tussen 18.00 t/m 18.45. geluid van telkens laag 
overvliegende helikopter tussen 18.00 t/m 
18.45
ERG irritant als je na een dag hard werken 
samen buiten zitten elkaar niet kan verstaan. 
Leg mij uit waarom een militair toestel zolang 
over hetzelfde gebied moet vliegen! 

VLI 1 MIL KLU J A E
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DL00045 15-09-
2020

10:4
5

OOSTERBEEK 6861BP Zeer laag overvliegen boven de bebouwde 
kom van diverse 2 en 4 motorige transport 
vliegtuigen. Elke jaar ten tijde van de Airborne 
herdenkingen in september wordt er vele 
malen door diverse grote transport vliegtuigen 
over Oosterbeek gevlogen. Allicht in opmaak 
naar para droppings op de Ginkelsheide. Het 
lage vliegen, deels boven de bebouwde kom 
van Oosterbeek en de diverse 'rondjes' die de 
vliegtuigen maken brengen een ENORME 
geluidsoverlast mee. Kan die route niet zo 
opgezet worden dat Oosterbeek als wordt 
overgeslagen? De vliegroute iets Noordelijker 
en alleen de Veluwe behoeft de re-enactment 
van de luchtlandingen maar mee te maken. 
Voor de bewoners rustiger, veiliger en 
schooner! 

VLI 1 MIL KLU J D standaard klachtenafhandeling + 
suggestie doorzetten naar de 
oefenleiding Falcon Leap

E

DL00043 10-09-
2020

19:0
0

OOSTERBEEK 6861ZB Geluidshinder als gevolg van laag overvliegen 
militaire vliegtuigen. Gaat om 4 in dit geval 
maar is veelvuldig sprake van de laatste tijd

VLI 1 MIL KLU J A Standaardreactie verstuurd via mail E

DL00044 11-09-
2020

10:0
5

OOSTERBEEK 6861ZB Laag overvliegende vliegtuigen voor de 
zoveelste keer in korte tijd

VLI 1 MIL KLU J D Standaardreactie verstuurd via mail E

DL00047 22-09-
2020

23:3
2

DOORWERTH 6865XA Geluidsoverlast , overvliegende helicopters. VLI 1 MIL KLU J A avondvliegen, maar betrokkene niet 
kunnen bereiken

3

DL00042 07-09-
2020

14:1
0

RENKUM 6871XN Twee straaljagers vlogen heel laag met veel 
herrie vlak boven dorp-Renkum. Vogels vlogen 
overal op.

Meestal houd ik mijn mond, de hele erge meld 
ik de laatste jaren bij Defensie, dat is twee/drie 
keer per jaar. Ik krijg vaak geen antwoord 
terwijl ik 'reactie per mail' aan vink. Mijn indruk 
is dat klachten niet serieus worden 
afgehandeld maar verdwijnen. 

Dus maar weer: ik wil graag reactie per mail. Ik 
wil kunnen nagaan dat het klachtenloket van 
defensie klachten van (deze) burgers 
inderdaad registreert. 

VLI 1 MIL KLU J D E
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