
rapportage klachtenoverzicht COVM Woensdrecht Mei 2018 t/m Mei 2018
Melding Vlucht Reactie

Nr Datum Tijd Plaats Postcode Omschrijving Categorie
Aanta
l Type

Operato
r Proc. D/A Factoren Uitleg Status

WO0000
4

07-05-
2018

10:0
5

BERGEN OP ZOOM ? Overlast door overvliegende vliegtuigen boven 
Bergse Plaat. Meneer geeft aan al vaker een 
klacht te hebben ingediend.

ONB 1 ONB ONB J D Onbegrip Meneer heeft geen 
contactgegevens achtergelaten.

X

WO0000
5

07-05-
2018

10:0
0

BERGEN OP ZOOM 4617AE Bij regelmaat en ook vandaag weer vliegen 2 
tweemotorige vliegtuigen naast elkaar en 
oefenen daal- en stijgingsbewegingen, draaien 
rondjes , etc. Soms is het ook slechts één 
vliegtuigje.Hinderlijk geluid daardoor en steeds 
boven een woonwijk ( De Bergse Plaat) Er is 
m.i. genoeg ruimte om dit oefenen NIET steeds 
boven een woonwijk te doen. Ik weet niet of 
deze vliegtuigen van de luchtmacht zijn of uit 
Woensdrecht komen.  Wellicht kunt u daarmee 
ook communiceren, want ik weet dat als leek 
niet, maar het is wel storend. Vaak blijft men 
wel drie kwartier bezig. Graag uw aandacht 
hiervoor.

VLI 1 MIL KLU N D Onbegrip Uitlegd dat CLSK haar oefeningen 
en vluchten spreidt over heel 
Nederland, maar dat daarbij soms 
overlast ontstaat.

E

WO0000
6

09-05-
2018

14:0
0

PUTTE 4645RK Graag wil ik er op attenderen dat op 9 mei 
2018 gedurende ongeveer een uur een 
chinook helikopter vlak boven  de bomen en 
langs het huis is gevlogen. 
Zoals bekend zijn we een zorginstelling waarbij 
het belangrijk is de rust voor de mensen te 
bewaren.
Als we dit van tevoren weten kunnen we 
mensen daar op voorbereiden. 
Graag even een reactie hoe hier in de 
toekomst mee om te gaan 

VLI 1 MIL KLU J D Angst, Gezondheid Gevraagd of men opgenomen wil 
worden in burenmailing en men 
gewezen op onze twitteraccount 
voor ''bijzondere'' vliegbewegingen.

E

WO0000
7

25-05-
2018

14:0
0

WOUWSE 
PLANTAGE

4725SR Veel last van lawaai door langzaam vele 
rondjes vliegen van 2 helikopters rond 14.00 
uur
Aankomen en vertrekken geen probleem
Rondjes vliegen wel

VLI 1 MIL KLU J D Onbegrip Meneer uitgelegd dat we 
oefeningen spreiden maar dan 
overlast onvermijdelijk is.

E

WO0000
9

29-05-
2018

14:2
3

HEERLE 4726BD Overlast helikopter. Zowel trillingen als 
gehoord, 

VLI 1 MIL KLU J D Trillingen X

WO0000
8

30-05-
2018

13:3
9

HEERLE 4726BD Vanaf 11.00uur tot heden heel veel 
geluidsoverlast en trillingen van het huis door 
helikopters die  over vliegen.

ONB 1 ONB ONB N D Trillingen Mevrouw heeft aangegeven per 
mail benaderd te willen worden. 
echter ze heeft geen mailadres 
achtergelaten. Ik heb 3 keer op 
verschillende dagdelen geprobeerd 
telefonisch contact op te nemen, 
maar helaas krijg ik geen gehoor.
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