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

Nr Datum Tijd Plaats Postcode Omschrijving Categorie
Aanta
l Type

Operato
r Proc. D/A Factoren Uitleg Status

DL00057 06-10-
2020

22:3
0

HETEREN 6666XX Dat is de zoveelste keer vanavond!!!! Een keer 
geen probleem twee keer kan drie keer word 
vervelend bij de vierde keer word ergelijk en nu 
ik in bed lig ben ik het zat. Er zijn grenzen. Ga 
ergens vliegen waar niemand woont leeft of 
slaapt. Overdag geen probleem maar 
snachts??? Doe dat in Afghanistan of in de 
middel of nowere. Ga daar spelen met onze 
belastingcenten. Ja sorry hoor 

VLI 1 MIL KLU J A Gezondheid HWIC SOF en avondvliegen E

DL00062 13-10-
2020

21:4
3

EDE 6718HE Het is soms gaaf om jullie aanwezigheid te 
merken en vooral overdag is het ook leuk om 
een toestel te zien. De afgelopen dagen wordt 
er alleen veel gecirkeld in de omgeving van 
Ede wat uiteraard wat geluid met zich mee 
brengt. 
Omdat het tegenwoordig al vroeger donker 
wordt begrijp ik niet waarom oefeningen pas 
rond half 10 / 10 uur worden uitgevoerd?

VLI 1 MIL KLU J A Inhoud email: HWIC SOF /  MQT - 
avondvliegen

E

DL00066 13-10-
2020

21:4
5

EDE 6718TC De hele avond al geluidsoverlast, dit is niet 
meer normaal. te laag over ons huis, Lage 
overvliegen, niet genoeg hoogte houden. 

VLI 1 MIL KLU J A Persoonlijke gesprek
Laagvliegen toen en nu
Aanmelding omwonenden mailing

J

DL00067 13-10-
2020

21:4
5

EDE 6718TC De hele avond al geluidsoverlast, dit is niet 
meer normaal.

VLI 1 MIL KLU J A inhoud klacht besproken
laagvliegen toen en nu
aanmelding omwonenden mailing 
Deelen

J

DL00061 13-10-
2020

20:5
4

EDE 6718TD ernstige geluidshinder door helikopter die hier 
maar rondjes blijft cirkelen

VLI 1 MIL KLU J A inhoud email: avondvliegen HWIC 
SOF

E

DL00001 28-10-
2020

18:5
0

ARNHEM 6833GC Er vlogen hier heden avond 2 vliegtuigen heel 
laag over. Ik schrok me rot. Het klonk bijna 
alsof ze zouden neer storten. Om 19:00 uur 
kwamen ze wederom over. Kan dit wellicht 
beter gecommuniceerd worden 

VLI 1 MIL KLU J A Inhoudelijk besproken +
Aanmelding omwonenden mailing 
Deelen

J

DL00059 06-10-
2020

19:0
0

DOORWERTH 6865HS Ik wil een klacht indienen voor het extreem 
laag overvliegen van helicopters. Het betrof 
afgelopen dinsdag 6/10/20 twee Sinooks en 
vier andere helicopters die meerdere rondjes 
vlogen boven Doorwerth en daarbij laag over 
onze flat vlogen. 
Ik vind dit veel te laag en met veel te veel 
helicopters tegelijk. Het geluid is extreem en 
objecten in ons huis trilden ervan. 

VLI 1 MIL KLU J A Standaardmail E
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DL00054 06-10-
2020

21:0
0

DOORWERTH 6865JA Goedendag,
Zowel gisteravond als vanavond zijn er vanaf 
21:00 meermaals helikopters (chinook, Cougar 
en Apaches) zeer laag over gevlogen. Ook nu 
horen wij ze weer (21:40)
Het zijn prachtige helikopters die wij overdag 
graag zien, maar in de avond liggen de 
kinderen te slapen en zij worden wakker van 
de helikopters als zij zo laag over komen als 
nu. Rond 21:00 kwamen er meerdere 
tegelijkertijd over waardoor de ramen stonden 
te trillen. Ik begrijp het nut van nachtvliegen, 
maar dat zou m.i. ook later in het seizoen 
kunnen zodat het eerder op de avond donker is 
en er vroeger gevlogen kan worden zodat de 
kinderen (die morgenochtend weer naar school 
moeten) niet nog meer slaapproblemen 
hebben dan de zorgen die zij al door alle 
Corona perikelen hebben. Ik verzoek nu 
nogmaals om rekening te houden met de 
kinderen en overlast te voorkomen.

VLI 1 MIL KLU J A Gezondheid, Kinderen inhoud mail avondvliegen E

DL00060 10-10-
2020

20:1
0

DOORWERTH 6865VZ Regelmatig vliegt er op gezette tijden een type 
helicopter op een bepaalde hoogte over 
Doorwerth.
 In mijn ogen te laag.... veroorzaakt trillingen/
Waarom vliegt deze helicopter zo laag... En 
waarom vliegt deze niet iets hoger. Is dat ook 
mogelijk? Graag antwoord.

VLI 1 MIL KLU J A Standaard mail met link naar 
hoogtes. 

E

DL00064 13-10-
2020

21:5
3

RENKUM 6871NJ Gedurende de hele dag vliegen er al 
helikopters laag over en elke keer trillen de 
kopjes in de kast en schrikt onze baby wakker. 
Wij beginnen deze oefeningen inmiddels goed 
zat te raken en zouden het prettig vinden als 
de oefen route niet meer over/rakelings langs 
ons huis is. Wij weten dat er een aanvliegroute 
naar onze buren is, maar dit is zo niet meer te 
doen. 

VLI 1 MIL KLU J A Kinderen, Trillingen email avondvliegen en HWIC SOF E

DL00068 13-10-
2020

15:0
0

RENKUM 6871NR Onderstaand is de mail die ik van u ontvangen 
heb naar aanleiding van mijn mail van overlast. 
Hier reageer ik op met HOOFDLETTERS in uw 
mail geschreven. 

Geachte mevrouw,
 
U heeft recentelijk (14/10) een melding 
gemaakt naar aanleiding van overlast inzake 
vliegactiviteiten van de Koninklijke Luchtmacht.
 
De Koninklijke Luchtmacht spreidt haar 
oefeningen/trainingen over het hele land. Uw 
melding betreft een reguliere trainingsvlucht 
van het Defensie Helikopter Commando. HET 
BLIJKT VOLGENS BERICHTEN IN DE MEDIA 
DAT ER OP DE BETREFFENDE DAG 13 
OKTOBER EEN BLUSTRAINING WAS OP DE 
GINKELSE HEIDE. BIJZONDER DAT IK DAT 
VIA DE MEDIA MOET UITVINDEN EN DAT U 
MIJ  DUS ONJUIST GEÏNFORMEERD 
HEEFT. Dit is een uitleg van de reguliere 

VLI 1 MIL KLU J D Reactie per e-mail, met extra uitleg 
over vlieghoogten / 
laagvlieggebieden en Renkum 
onderdeel van CTR Deelen. 

E
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vluchten die plaatsvinden in het luchtruim waar 
u onder woont. DIT WAS OP DE GINKELSE 
HEIDE (EN DUS NIET WAAR IK WOON) 
KILOMETERS VAN MIJN WONING 
VANDAAN. HET IS  DUS ECHT NIET NODIG 
GEWEEST OM BUITEN HET OFFICIEEL 
AANGEWEZEN OEFENGEBIED ZO LAAG 
RECHT OVER MIJN WONING TE VLIEGEN! 
Op onze site en teletekst doen wij alleen 
melding van militaire vliegbewegingen die 
afwijken van de gebruikelijke vluchten. Daar 
waar specifiek oefeningen plaatsvinden 
proberen wij voorafgaand omgevingen te 
informeren. OVER DEZE SPECIFIEKE 
OEFENING IS DUS GEEN INFORMATIE 
GEGEVEN!
 

Daarnaast kan er bij vertrek en aankomst, 
maar ook van en naar de verschillende 
oefengebieden soms hinder ontstaan, dit is niet 
te vermijden. KILOMETERS VAN HET 
BETREFFENDE OEFENGEBIED VANDAAN 
KAN JE GEEN VERTREK EN AANKOMST 
MEER NOEMEN! DE ZEER LAGE 
VLIEGHOOGTE BOVEN MIJN WONING WAS 
DUS VOLSTREKT ONNODIG!

Door de COVID-maatregelen ........... de 
geluidsoverlast.

Het is nimmer ..........hun opdracht/taak/missie.

Voor meer informatie ........en-vlieghoogten
 
Onze omwonendenmailing........  naar 
P56447@mindef.nl.  

Op dit moment ..........Twitter @dhcluchtmacht.
 
Wij vertrouwen erop u met deze informatie van 
dienst te zijn.
 
Met vriendelijke groet,
Sectie Communicatie
 
Defensie Helikopter Commando...... Breda | 
MPC 89 A
 
HET VERBAASD MIJ DAT MIJN KLACHT 
KLAARBLIJKELIJK NIET SERIEUS 
GENOMEN WORDT, AANGEZIEN DEZE 
AFGEHANDELD WORDT MET EEN 
ALGEMENE TEKST IN JULLIE MAIL. 

MET VRIENDELIJKE GROET,

DL00063 13-10-
2020

21:5
7

RENKUM 6871WN Vanmorgen (middag onbekend omdat ik toen 
afwezig was) en rond 21.57 veel overlast van 
helicopters.

VLI 1 MIL KLU J A Inhoud  mail: uitleg type oefening 
HWIC SOF, training luchtmacht en 
speciale eenheden

E
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DL00058 06-10-
2020

21:4
6

WOLFHEZE 6874AD De hele avond vliegt er een helikopter laag 
over. Ik ben het zat. Graag contact.

VLI 1 MIL KLU J A Informatie willen geven, na drie 
pogingen geen gehoor. 

3

DL00055 06-10-
2020

21:4
5

WOLFHEZE 6874AT Ik snap dat er moet worden geoefend ,maar de 
hele  late middag en avond rondvliegen boven 
een bewoond ,stil en landelijk  gebied lijkt mij 
niet echt noodzakelijk.  
Het zijn shinooks en Apache 's , dus het geluid 
is niet te harden..

VLI 1 MIL KLU J A inhoud mail avondvliegen en HWIC 
SOF

E

DL00056 06-10-
2020

22:1
0

WOLFHEZE 6874BX L.S.

Al de hele avond vliegen er meerdere 
helikopters over/ nabij ons huis. In ieder geval 
al vanaf een uur of 18.00.

Als er af en toe overdag een helikopter 
overvliegt heb ik daar totaal geen moeite mee. 
In deze mate en op dit tijdstip is de overlast 
echter aanzienlijk.

Is dit een incident, of staan er binnenkort meer 
acties gepland?

Alvast bedankt voor uw reactie

VLI 1 MIL KLU J A inhoud email: avondvliegen + HWIC 
SOF

E

DL00049 01-10-
2020

21:3
7

VELP 6881AM Veel laag vliegende helikopters die veel lawaai 
maken

VLI 1 MIL KLU J A E

DL00051 01-10-
2020

22:0
0

RHEDEN 6991BW Ik vind 22:00 in de avond geen tijdstip om een 
chinook boven Rheden te laten crikelen. 

VLI 1 MIL KLU J A inhoud email: avondvliegen E

DL00052 01-10-
2020

21:5
6

RHEDEN 6991JD Al meer dan 30 minuten vliegen de heli's laag 
over. De hond is bang en ik ben bang. Wat is 
er aan de hand? Graag contact.

VLI 1 MIL KLU J A Angst inhoud mail avondvliegen E

DL00050 01-10-
2020

22:0
0

RHEDEN 6991JD Al meer dan half uur vliegt hier helikopter heel 
laag over. Ik woon aan rand natuurgebied, 
slecht voor natuur/wild.

Maar vooral: ik was bang, hond bang, buren 
bang, alles trilt.
Ook politie wist van niets, na 112 gebeld te 
hebben.

1. Er had minimaal een melding kunnen 
uitgaan naar omwonenden
2. en minimaal naar lokale politie!
3. absurd dat dit over beschermd natuurgebied 
gaat.
4. Oh ja: dit formulier kon ik pas na 3 keer 
opnieuw invullen goed krijgen omdat telefoons 
etc niet in gewenst format zou staan, en 
vervolgens staat gewenste format er 
onleesbaar bij. Goede manier van jullie om 
weinig klachten te krijgen!

VLI 1 MIL KLU J A Angst, Dieren, Trillingen inhoud email: avondvliegen E
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