
Dank u Voorzitter. Geachte aanwezigen en meeluisteraars. 

Mijn naam is Peter Tanghe, voorzitter van Dorpsbelang Dronryp. 

Dorpsbelang Dronryp houdt zich bezig, dat moge duidelijk zijn, met de belangen van ons dorp 

Dronryp is een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente Waadhoeke, over vele 

onderwerpen waaronder leefbaarheid. 

Voor wat betreft die leefbaarheid wil ik u namens Dorpsbelang Dronryp  graag het volgende 

mededelen:

In en om ons dorp wordt met ontsteltenis gereageerd op de forse overlast die afgelopen jaar 

door de vliegbasis Leeuwarden cq. de vliegtuigen is veroorzaakt. Die overlast is dermate groot 

en werkelijk zo over de top dat voor vele inwoners de maat meer dan vol is en ons gevraagd is 

om hier actie op te zetten. 

Dorpsbelang Dronryp heeft daartoe B&W van Waadhoeke en de gehele gemeenteraad 

gevraagd om ons te helpen deze actie op te zetten. We hebben intussen met een paar 

gemeenteraadsleden gesproken en wachten de formele reactie van B&W nog af.

Er wordt al jaren en jaren gesproken over het terugdringen van overlast maar alles ten spijt, 

deze neemt alleen maar toe! Dit blijkt ook wel uit het toenemende aantal klachten (ruim 1.000 

méér t.o.v. 2 jaar geleden, een stijging met 375%) en ook de boosheid erin valt op. Ons werd 

voorgehouden dat de F35 voor minder overlast zou zorgen, met een mijns inziens vage test 

(belevingsvluchten) is dat destijds ook “aangetoond”. Maar wat er toen gedaan is met 

geluidsdempers of wat dan ook, beste mensen, de F35 veroorzaakt een vreselijke herrie. Er is 

sprake van onacceptabele overlast voor de gehele woonomgeving, voor mens en dier, voor 

natuur, voor scholen, bedrijven en werknemers. Maar Vliegbasis Leeuwarden haalt steeds meer

naar binnen en zegt vol trots dat ze dat zeer goed doen. Dat zal ongetwijfeld zo zijn maar het 

gaat ten koste van een hele grote leefomgeving en dus de leefbaarheid. Het is nietsontziende 

groei waar alles voor moet wijken, desnoods met gegoochel met cijfers en data. Hoezo 

veiligheid, hoezo vergroenen, hoezo leef- en woonomgeving, hoezo stikstof verlagen, hoezo 

rekening houden met het milieu en met energie-verbruik. Mensen, de lasten zijn te groot 

geworden, dit kan en mag zo NIET doorgaan.

Voor de duidelijkheid: wij zijn niet tegen de vliegbasis in Leeuwarden, willen deze ook helemaal 

niet weg hebben. Het biedt werkgelegenheid en dient een landsbelang, echter er moet dan wel 

sprake zijn van een redelijke en evenredige belasting. Waar we nu staan merken wij als 

dorpsbelang Dronryp dat er sprake is van woede bij mensen, machteloosheid. Men weet niet 



wat er aan te doen is. Mensen merken gezondheidsproblemen bij zichzelf, hun kinderen, hun 

dieren, etc. Mensen willen dat hier iets aan gebeurt en daarom spreek ik hier in. 

Ons verzoek en advies: Houd uw werk zoals het ooit was: binnen de normale perken, voorheen 

werd er ‘s ochtends en ‘s middags 1 of 2x met een aantal toestellen gevlogen. Daar is goed mee

te leven. Stop met het hier naar toe halen van allerhande trainingen e.d. Maar verdeel dit over 

meerdere landen zodat we hier nog 1x per bijvoorbeeld 5 jaar een WIC (Weapon Instructors 

Course) en 1x per 5 à 6 jaar een Frisian Flag hebben. Daarmee doet u recht aan de 

omwonenden die hier hun leven graag op een normale wijze willen leven.

Berichten dat berekeningen van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum aangeven dat 

de geluidsbelasting door vliegen en landen rond de basis qua geluid binnen de vastgestelde 

geluidscontouren blijft zeggen de burgers niets. Iedereen is ervan overtuigd dat hiermee ook 

gerommeld wordt, net als destijds met de geluidstesten van de F35. Men gelooft het niet, 

sjoemelsoftware…?...?

Ons pleidooi: doe hier iets mee en doe er iets aan!!

Ik dank voor uw tijd.

Meer klachten en woeder vliegbasis
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