
Stop Vliegbasis de Peel

Informatieavond 3-12-2019

Voor en door Bewoners



Doelstelling Stop Vliegbasis de Peel

➢ Het geven en verzamelen van 
informatie  aan  omwonenden 
t.a.v. de reactivering van 
Vliegbasis de Peel. 

✓ Niets meer en niets minder



De weg die is afgelegd

Brief naar 
bewoners

• Brief buurt, postkaart, website, bezoek 
dorpsraden, opzetten werkgroep. 

Contact leggen met 
partijen 

• Bijwonen informatieavonden, overleg politieke 
partijen, samenwerking met andere partijen 

Organiseren van 1e

informatieavond  

• Zoektocht naar advocaten met kennis, expertise, 
voorlichting hoe/wat en in welke vorm ?



Nee helaas of Nee

➢Kunnen wij nu op dit moment al iets concreet?

➢Hebben wij antwoord op de vraag of we de 
vliegbasis kunnen tegenhouden?

➢Hebben wij de antwoorden op alle vragen uit de 
informatieavonden met defensie? 

➢Zijn we tegen defensie of vliegoefeningen?

➢ Zijn wij een links georiënteerde actiegroep?

➢ Is de huidige stikstofproblematiek de oplossing ?



Ja helaas

➢ Is het plan een squadron F35’s te plaatsen?

➢ Is het plan de landingsbaan te renoveren ?

➢ Krijgen wij te maken met  geluidsoverlast en 
wordt de gezondheid ter discussie gesteld ?

➢ Is er sprake van vermindering van de waarde 
van onze woningen?

➢ Krijgen alle dorpen in de nabije omgeving 
met overlast te maken ?



Vliegbewegingen

➢Er wordt in drie periodes van zes weken gevlogen

➢1/3 deel van het jaar. 

➢Het gaat voor het squadron van twaalf 
jachtvliegtuigen om maximaal 1800 zogenaamde 
sorties, 3600 vliegbewegingen.

➢ Een sortie is een vlucht met opstijgen en landen.

➢1800 : 18 weken = 100 per week

➢100 :5 dagen = 20 per dag  (uitgaande van in het 
weekend geen vluchten)



Onderzoeksvragen Landelijk

➢Waarom meer vliegruimte  ? 

➢Staan we voldoende stil bij onze veiligheid ? 

➢Mag en kan een regering aan de ene kant 
regels opleggen t.a.v. duurzaamheid en aan de 
andere een vliegbasis heropenen ?



PROGRAMMA 

Toelichting geluidshinder en  gezondheid   
• Erik Roeloefsen van Stichting 

geluidshinder en………… van  GGD  
Brabant

Toelichting onderdeel Kostenbaten analyse
Walter Manshanden 

Toelichting advocaten Achmea en Sumrin
Paulus Botman en Rietje Obers


