
Aantal: 4,54

Afgehandeld: 38

Niet afgehandeld: 0

Totaal 38

Volgnummer Type overlast Toelichting Tijdstip en datum Plaats hinder Postcode hinderPlaats TevredenheidAfgehandeld Eigenaar Acties

2021/47

Vliegen over het huis vliegtuig vliegt over het huis na 

take-off
10-11-2021 14:12 Pastoor van Breugelstraat 1724744RC Bosschenhoofd

0
afgehandeld Sheldon

zie mail kopie bij opgeslagen 

klacht

2022/01

verkeerde 

vertrekprocedure

22-01-2022 voor 

12:51

Bosschenhoofd 4744RC Bosschenhoofd
0

afgehandeld Maikel

zie mail kopie bij opgeslagen 

klacht

2022/02

over het huis heen 

vliegen

over het huis heen vliegen 15:50 26-01-22 Bosschenhoofd 4744 SM Bosschenhoofd
10

afgehandeld Jan

zie mail kopie opgeslagen bij 

klacht

2022/03

vliegtuig motor 

geronk

Heel hard mororgeronk 04-02-2022 10.40 Breda 4814 sm Breda
0

afgehandeld Jan

zie mail met antwoord

2022/04

Geluids hinder Piloot besloot om herhaaldelijke 

rondes op een lage hoogte

boven prinsenbeek te vliegen

2-8-2022 14:50 prinsenbeek 4841AC

10

afgehandeld John

Geen adres klager, klacht 

doorgestuurd naar 

gezagvoerder

2022/05

Geluidsoverlast Maakt veel kabaal 11.30 14-2-2022 Rucphen 4715 EH Rucphen
7

afgehandeld Jan

mail 15/2 naar klager met 

uitleg, zie file.

2022/06

overvliegen woning aantal circuits - vloog alle keren 

over de woning. Ondanks

verzoek piloot te melden 240 

aan te houden.

10:30 13-2-2022 Bosschenhoofd 4744SM Bosschenhoofd

0

afgehandeld Jan

melding per mail ingevoerd, 

originele melding in bijlage. 

gesprek 15-2-2022 14.00 uur

2022/07

Geluidsoverlast Geluidsoverlast van een kleine 

heli, waarmee les wordt

gegeven.

Diverse tijdstippen 

op deze dag, 15 febr 

2022, ochtend en

middag

Sprundel. Wijk Vissenberg, zuidwest.4714CV Sprundel

10

afgehandeld Jan

mail 15/2 naar klager met 

uitleg, zie file.

2022/08

Geluid Vliegtuigen zij er al lang maar 

die zeurende nieuwe

helicopters is langduriger en 

irritantere geluidsoverlast. 

Hangen uren boven je

hoofd.

Voordurend Rucphen 4715RN Rucphen

0

afgehandeld Jan

mail 23/2 naar klager met 

uitleg, zie file.

2022/09

zeer laag 

overvliegend vliegtuig

Het vliegtuig vliegt zeer laag 

over de gebouwen. Jammer

genoeg is vanwege de zon het 

kenteken niet waar te nemen

14.20uur 27-2-2022 Rijksweg-Zuid 57 4715 TA RucphenRucphen

7

afgehandeld Jan

mail 28/2 met mogelijke uitleg. 

Gezagvoerder informeren.

Klachtenafhandeling

Afgehandeld: Niet afgehandeld:



2022/10

geluidsoverlast Het betreft niet het doorgaande 

vliegverkeer, maar het

veranderlijke (erg onrustige, 

overheersende) geluid van 

sportvliegtuigen,

vermoedelijk in les. Vooral bij 

mooi weer wordt er steeds 

vaker en per keer

steeds voor lange tijd boven ons 

buitengebied (omringend 

agrarisch, maar wij

zijn natuur- en rustgebied) 

gevlogen/geoefend.

Sinds ca 2020 denk ik 

, maar in 

verontrustend 

toenemende mate

doorlopend overlast, 

met name bij mooi 

weer. Vandaag (5-3-

22) lijkt het seizoen

weer gestart. .

Wernhout 4884MT Wernhout

8

afgehandeld Jan

mail naar melder maandag 7 

maart 2022

2022/11

Geluidsoverlast Vliegtuigen vliegen meerde 

malen per dag dezelfde route

waardoor geluidsoverlast 

ontstaat

11:00 16-3-2022 St. Willebrord

0

afgehandeld Jan

kan niet afhandelen, geen 

mailadres of telefoonnummer, 

kan geen locatie bepalen. 

Registreren in overzicht.

2022/12

Geluid Vaak in het weekend komt 

PHLIS of PHTLS een duikvlucht

maken boven ons dorpje. Het 

klinkt als een oorlogsfilm. Niet 

leuk en nergens

voor nodig. Andere vliegtuigen 

doen gelukkig niet aan dit soort 

acrobatiek. We

vermoeden dat dit te maken 

heeft met het feit dat een ex-

piloot, Ben Van Egmond,

vlakbij woont. Opvallend is ook 

dat de transponder ineens uit 

staat als je op

flightrader24 kijkt, zodra men in 

de buurt van Oude-Tonge of 

windmolenpark

Krammer is.

12:22 20-4-2022 Oude-Tonge 3255 NB Oude-Tonge

8

afgehandeld Jan

mail naar melder en naar 

betrokkenen, 21-3-2022

2022/13

Geluid Overvliegen vliegtuig 21-3-2022 14:50 Sint-Willebrord 4771 SL Sint-Willebrord

8

afgehandeld Jan

SMS bericht naar melder. In 

afwachting op reactie 

mailadres melder. Afgehandeld 

10-5-2022, zie 2022/22

2022/14

Geluidshinder Rondcirkelend vliegtuigje boven 

natuurgebied

11.00 12-04-2022 Schuitevaart, Etteleur Rijsbergen
8

afgehandeld Jan

Mail naar melder, zie file



2022/15

geluid 2 gyrocopters die zowat de hele 

tijd af en aan over ons

huis vliegen

11;00 14-4-2022 Rucphen 4715PT Rucphen

8

afgehandeld Jan

Mail naar melder 15-4-2022

2022/16

Geluidsoverlast Helicopter vliegt constant 

rondjes boven rucphen, maakt

veel lawaai

14:30-15:45 - 14-04-

2022

Rucphen 4715 GD Rucphen

8

afgehandeld Jan

Mail naar melder 15-4-2022

vervolgmail op 19-4-2022

2022/17

Geluid Meerdere keren per dag 

hetzelfdevliegtuig wT erg veel

lawaai maakt

13:17 18-04-2022 Oudenbosch 4731nk Oudenbosch

8

afgehandeld Jan

mail naar melder 19-4-2022

2022/18

geluidsoverlast van 

stuntend vliegtuig

overlast door wisselend 

vermogen van vliegtuig (vol gas

naar stationair en weer vol gas) 

, zeer irritante herrie, kan niet 

van vrije dag

genieten. moet dat elke keer 

hierboven ?

heel de dag, 18-4-

2022

zevenbergse hoek zevenbergse hoek

6

afgehandeld Jan

mail naar melder 19-4-2022, 

laatste mailwisseling 29-4, zie 

dossier.

2022/19

Geluid Diverse vliegtuigen vliegen altijd 

dezelfde route wat

geluidsoverlast veroorzaakt.

13:20 19-4-2022 Bremstraat, St. Willebrord

0

afgehandeld Jan

Kan niet nader worden 

afgehandeld, Contactgegevens 

zijn niet vermeld.

2022/20

geluidsoverlast, stilte 

gebied

rondjes draaien en stunt achtig 

bezig zijn

28-4-22 10:25 tot 

10:40

etten-leur zundertse weg nr 80 naast gebied panhoef4876 NL etten-leur

7

afgehandeld Jan

mail 29-4. Betreft toestel van 

EHGR/ Harvard. SKHV 

geinformeerd per mail

2022/21

vliegtuig oefeningen al meer dan een uur gebrom 

van vliegtuigen die oefenen

rond Noordhoek. Gisteren was 

het ook uur na uur prijs voor 

ons

10.oo 5-5-2022 Noordhoek 4759be Noordhoek

0

afgehandeld Jan

mail naar melder op 6-5-2022

2022/22

overvliegende 

vliegtuigen

komen laag over met veel 

geluid

1500 9-5-22 heistraat 2 hoeven

4

afgehandeld Jan

mail naar melder 10-5-2022, 

tevens meteen afhandeling 

klacht 2022/13 van 21-3-2022. 

spelling mailadres 

gecorrigeerd.

2022/23

verkeerd uitvliegen vliegt tussen huis en spoorlijn in 18:50 16-05-2022 bosschenhoofd 4744SM bosschenhoofd
3

afgehandeld john

Mail naar melder, zie file 17-5-

2022

2022/24

verkeerd uitvliegen achter het huis en gelijk naar 

noord door dropzone

17:20 16-05-2022 Bosschenhoofd 4744sm Bosschenhoofd
3

afgehandeld John

Mail naar melder, zie file 17-5-

2022

2022/25

Geluid vliegtuigen Vliegtuigen vliegen over de 

bebouwde kom van Zegge

11.00 uur 14 mei 

2022

Zegge 4735CG
0

afgehandeld Jan

Mail naar melder 17-5-2022, 

zie file



2022/26

Geluidsoverlast Vliegtuigjes zijn geen probleem, 

die houden zich

grotendeels aan de richtlijnen 

van de aanvliegroute. Maar dat 

éénpersoone

helicoptertje meent zijn geringe 

grootte te moeten 

compenseren met geluid. ,,En

dan gewoon 10 tot 15 keer 

hetzelfde rondje recht boven 

mijnhuis en tuin. Wordt

gewoon naar binnen gejaagd.

Van 11.00 tot 13.00 

op zondag 15 mei

Rucphen 4715TB Rucphen

5

afgehandeld Jan

Mail naar Melder 17-5-2022, 

zie fil. Mail naar Pal-V 17-5-22

2022/27

vertrekprocedure 

baan 24 (klacht 

ingevoerd door 

havendienst

n.a.v. mail)

wordt niet conform 

vertrekprocedure gevlogen, 

maar wederom

tussen en over bebouwing: 

geluidspverlast en onveilige 

situatie

14-5-2022 12:24 

ontvangst van klacht, 

betreft afgelopen 

week

en vorige weekeinde

P. van Breugelstraat 172, Bosschenhoofd4744RC Bosschenhoofd

0

afgehandeld Jan

mail naar melder 17-5-2022, 

zie file

2022/28 niet aanhouden van meerdere rondjes consequent 16:25 17-05-2022 Bosschenhoofd 4744 RC Bosschenhoofd 0 afgehandeld John mail naar melder 17-5-2022, zie 

file

2022/29

niet volgen van 

vertrekprocedure 

baaan 24

Deze klacht is aangemaakt 

vanuit een ontvangen mail door

de havendienst, met 

onderstaand een kopie van de 

tekst uit de mail: Geachte

havendienst, Wederom 

vandaag TERECHTE klachten, 

wij doen deze wederom per 

mail

dit omdat wij in het verleden 

per telefoon en zelf wanneer wij 

fysiek bij de

toren komen klagen niet altijd 

netjes worden behandeld. De 

klacht betreft: Het

NIET volgen van de 

vertrekprocedure. DE 

VERTREKPROCUDURE IS DE 

VERHARDE BAAN

VOLGEN IN EEN RECHTE LIJN EN 

AAN HET EIND VAN DE 

VERHARDE BAAN OPSTUREN 

NAAR HET

ZUIDEN. Onderstaand treft u 

tijd en kentekens van de 

vliegtuigen aan. Tijd

kenteken 8.21 G-Apolo 

10:51 26-5-2022 Bosschenhoofd 4744RC Bosschenhoofd

10

afgehandeld Jan

mail naar melder dd.27-5-2022, 

zie file



2022/30

Racemotoren herrie Overlast lawaai racemotoren. 

Waarom nog zo laat racen? Kan

toch tot 7-8 uur.

21:45 Vliegveld Seppe Bosschenhoofd

8

afgehandeld Jan

mail naar melder 3-6-2022, zie file

2022/31
Geluid Overvliegen para kist Gehele ochtend Thuis

1
afgehandeld Jan

kan niet verder afgehandeld 

worden, geen adresgegevens

2022/32

Geluidsoverlast Continu laag cirkelend vliegtuig, 

niet hoger dan een paar

honderd meter. Los van de 

geluidsoverlast vraag ik me af 

waarom een

pleziervlucht over een 

dichtbevolkt gebied uitgevoerd 

wordt.

15-6-2022 16:45 Breda 4818lb Breda

0

afgehandeld jan

Mail naar melder 16-5-20222

2022/33

Geluidshinder Gyrocopter en sportvliegtuig 

laag overvliegend met veel

geluidshinder. Afgesproken dat 

er niet gevlogen wordt boven 

landgoed de

Pauwekroon.

18-6-2022 rond 

11.25 uur

Rijksweg-Zuid 57 4715TA Rucphen

0

afgehandeld Jan

Mail naar melder 20-06-20222

2022/34

Zeer laag overvliegen Zeer laag ivercliegen 19:51 18-06-2022 Schijf 4722SB Schijf
0

afgehandeld Jan

telefonisch afgehandeld, 

gesproken met melder. Uitleg 

vastgelegd in file, zie file.

2022/35

Niet volgen vertrek 

procedure

Niet volgen vertrek procedure Tussen 10:00 en 

14:00

Bosschenhoofd 4744RC Bosschenhoofd
10

afgehandeld Jan

mail naar melder 21-6-2022

2022/36

kerosine/vet lekkage in mijn tuin/zwembad heb ik 

afgelopen zaterdag een plas

kerosine/vet gevonden, in het 

zwembad ligt nu dus een laag 

olie soort. ik denk

zelf iets van kerosine of iets van 

vettigheid. ook de tegels zitten 

eronder.

15:30/16:30 18-06-

2022

achtertuin/zwembad 4714HC Sprundel

10

afgehandeld Jan

telefonisch contact met melder, 

ook huiisbezoek 20-6-2022

2022/37 overvliegen overvliegen 8:00 30-6-2022 seppe 4744 rz PASTOOR VAN BREUGELSTRAAT1 afgehandeld Jan mail naar melder 30-6-2022


