
Onderwerp:  Onderzoek entry-point vliegveld Seppe/BIA 
Datum:   29 november 2022 
Van:   Rucphen Vliegroute Vrij 
Aan:   Commissie Regionaal Overleg Seppe 

 
 
 
Geachte Commissieleden, 
 
Naar aanleiding van de voortgang van het inventariserend onderzoek naar het entry-point, willen wij hierbij 
onze grote bezorgdheid kenbaar maken over de snelheid waarmee de implementatie van het onderzoeks 
resultaat  tot stand komt. Wij willen dit hierbij in dit schrijven nader toelichten. 
 
In october 2016 is door de werkgroep Rucphen Vliegroute Vrij gepleit voor een onafhankelijk onderzoek naar de 
ligging van het entry-point en de vliegroute hiernaar toe. Deze vliegroute loopt over woonwijken van Rucphen. 
 
Er zijn in de afgelopen 8 jaar dat dit proces nu duurt, vele brieven, petities, krantenartikelen, lokale radio 
uitzendingen en politieke besluiten voorbij gekomen.  Inmiddels zijn de eerste woningen van de nieuwe 
woonwijk “de Hofstede”, waar ondermeer deze vliegroute over heen gaat, opgeleverd.  
 
Wij hebben gelezen dat de directeur havenmeester in diverse CROSE vergaderingen aangegeven heeft dat de 
procedure 5.11 gevolgd moet worden, de inspectie ingelicht is die beloofd heeft mee te werken, en er met de 
omwonenden van Rucphen moet worden gepraat. 
Wat is nu de status van dit alles? 
 
Wij hebben begrepen dat de voorgestelde draaiïng van de pijl die de vliegrichting moet aanduiden en de 
arcering van de bebouwde kom Rucphen in het AIP, en een meldingsprocedure voor piloten bij het invliegen 
van het circuit,  nog op zich laat wachten. 
Maar inmiddels is het nu wel bijna 2023!  
 
Tevens merken wij op dat in uw vergaderagenda dit onderwerp ondertussen van vast agendapunt naar 
rondvraag is gedegradeerd. Het enig tastbare is alleen een brief van 23-2-2022 van de voorzitter aan de heer  
Voeten.   
Wij vinden dit een slecht voorbeeld van hoe om te gaan met de bezorgdheid van een niet onbelangrijk deel van 
de inwoners van Rucphen, waar het gaat om een verbetering van hun woonomgeving. 
 
Wij willen dan ook onze grote teleurstelling uitspreken over de wijze waarop CROSE de afgelopen 8 jaar heeft 
geacteerd in dit dossier, en hopen dat u tijdens de vergadering van 16 december aanstaande op het 
bovenstaande wilt ingaan. 
 
Tevens verzoeken wij u het entry-point als vast agendapunt op te nemen 
 
  
Met vriendelijke groet, 
Rucphen Vliegroute Vrij  
M.v.d. Woude 
W.J. Mink 
 


