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

Nr Datum Tijd Plaats Postcode Omschrijving Categorie
Aanta
l Type

Operato
r Proc. D/A Factoren Uitleg Status

WO0001
6

13-08-
2018

11:0
0

BERGEN OP ZOOM 4614HE Last van overvliegend vliegtuig. Voornamelijk 
op de maandagen, al jaren lang,  earobatic 
oefeningen.

VLI 1 MIL KLU J D Meneer uitgelegd dat we gewoond 
gebied zo veel mogelijk proberen te 
vermijden, maar dat dat niet altijd 
lukt, omdat we maart beperkte 
ruimte hebben waarin we mogen 
oefene/vliegen.

J

WO0001
7

20-08-
2018

15:1
5

BERGEN OP ZOOM 4614LC Geluidsoverlast vliegverkeer. VLI 1 MIL KLU N D Uitgelegd dat we onze oefeningen 
zo veel mogelijk proberen te 
spreiden.

E

WO0001
2

06-08-
2018

14:5
5

BERGEN OP ZOOM 4617GC Op maandag 6 augustus 2018 de gehele dag 
geluidsoverlast van uw lesvliegtuigen. Het 
geluid is zo indringend dat het boven mijn 
headset uitkomt als deze op volle sterkte staat. 
Wanneer houdt dit nou eens op en waarom 
wordt er niet verder van woonplaatsen af 
gevlogen? U claimt op de website dat er zoveel 
mogelijk rekening wordt gehouden met 
omwonenden maar in de praktijk merk ik hier 
weinig van. 

VLI 1 MIL KLU J D BGZR en vlb Woensdrecht zijn al 
meerdere malen in contact geweest 
met meneer over de overlast die hij 
ondervind van de PC-7 
lesvliegtuigen. Meneer heeft last 
van vliegtuigen in de aanvliegroute 
naar de vliegbasis.

E

WO0001
5

07-08-
2018

10:4
5

HUIJBERGEN 4635RR Ik dien  een klacht in tegen vlb Woensdrecht 
wegens laagvliegen boven mijn tuin.

VLI 1 MIL KLU N D Oefenapproches van een C130 X

WO0001
3

07-08-
2018

10:0
8

ROOSENDAAL 4708CA Vanmorgen om 10.08 en 10.13 uur vloog tot 
twee maal toe een groot grijs vliegtuig op zeer 
geringe hoogte over (een deel van) de Tolberg. 
Ik ben geen expert, maar het betrof volgens mij 
minder dan 100 meter. Vanwege de 
geluidshinder en gevaarsetting kan ik me niet 
voorstellen dat dit toegestaan c.q. gewenst is. 
Ik begrijp dat er testvluchten nodig zijn, maar 
het wordt erg op prijs gesteld dat dit soort lage 
manoeuvres boven onbewoond gebied worden 
uitgevoerd.

VLI 1 MIL KLU J D C130 oefennaderingen.  Vliegtuig 
moest thv Roosendaal on hold 
i.v.m. checkflight PC-7.

E

WO0001
4

07-08-
2018

10:2
8

ROOSENDAAL 4708CA Het betreft inhoudelijk dezelfde klacht als die ik 
over 10:08 heb ingediend.

VLI 1 MIL KLU J D C130 oefennaderingen. Thv 
Roosendaal on hold i.v.m. 
checkflight PC-7

E
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