Alweer een maand voorbij. Het nieuwe jaar is
begonnen op én rond de vliegbasis. In dit
nummer worden hiervan weer een aantal
onderdelen toegelicht.
Voorlichting Geluid
De luchtmacht vindt het belangrijk om een goede
relatie te hebben met haar buren. Het is niet nieuw
dat een vliegveld geluid met zich meebrengt. Maar
wat de redenen zijn van dat geluid, is misschien nog
wel eens nieuw voor mensen. Of onbekend. U vraagt
zich misschien af hoe de klachtenbehandeling is.
Waarom klachten überhaupt belangrijk zijn voor de
luchtmacht. En hoe de geluidscontouren van de
vliegbasis liggen. Om u hierover nog beter te
informeren kunt u met uw vereniging of een
soortgelijk gezelschap een voorlichting van het hoofd
Bureau Geluidshinder en Zonering aanvragen bij de
vliegbasis. In deze voorlichting worden diverse
aspecten behandeld gerelateerd aan de huidige
situatie. Op toekomstige veranderingen kan niet
worden ingegaan omdat dit onderdeel is van politieke
besluitvorming.

Bij voldoende belangstelling en een geschikte locatie
komen wij graag bij u langs. De opgave voor
deelname aan de voorlichting kan eenvoudig door
een email te sturen naar het algemene e-mailadres
van de staf voorlichting vliegbasis Leeuwarden:
lw.csostafvoorlichting@mindef.nl
Minimale groepsgrootte moet zijn: 15.
Marnewaard activiteiten
De luchtmacht en landmacht werken regelmatig
nauw samen. Ook in februari wordt deze
samenwerking weer een aantal keren beoefend
boven het oefengebied de Marnewaard. Hier wordt
van 2 t/m 5 februari een FAC-oefening gehouden.
(FAC - Forward Air Controllers). Militairen geven dan
vanaf de grond per radio informatie door aan vliegers
van jachtvliegtuigen over de precieze locatie van
doelen die moeten worden aangevallen. Er wordt met
een klein aantal vliegtuigen gevlogen tussen 09.00
uur en 23.00 uur (op vrijdag tot 13.00 uur) in de drie
oefengebieden van de Marnewaard. Verder start er
25 januari een soortgelijke oefening waarin de
luchtmacht eveneens ondersteuning biedt.
Activiteitenkalender
Door operationele redenen of onvoorziene
omstandigheden kan van onderstaande planning
worden afgeweken. Aan deze activiteitenkalender
kunnen daarom geen rechten ontleend worden. Voor
actuele informatie verwijzen wij u naar de
burenmailing, opgave via
lw.csostafvoorlichting@mindef.nl. Of kijk op
www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen.
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Avondvliegen In de weken 3, 6, 7, 9, 10 en 12 wordt er ’s avonds gevlogen. Dit om de vliegers getraind te houden
in het uitvoeren van missies bij duisternis.
Vertrek naar Afghanistan Eind januari vertrekt wederom een detachement van de vliegbasis Leeuwarden naar
Afghanistan voor deelname aan de ISAF-missie op Kandahar Airfield.

