
 
 
 
 
Boudewijn Sterk, inwoner en ondernemer te Merselo heeft in juli 2019 de werkgroep ‘Stop 
Vliegbasis de Peel’ in het leven geroepen. Doel is het verzamelen en geven van informatie aan 
omwonenden van de vliegbasis m.b.t. de mogelijke reactivering. Hiervoor is de website 
www.stopvliegbasisdepeel’ ingericht met het laatste nieuws, meningen, activiteiten, procedures etc. en 
de consequenties van de reactivering.  

 
Sterk heeft inmiddels contact met bewoners en dorps- en wijkraden uit de omliggende dorpen. Ook 
heeft hij steun binnen de recreatieve sector, o.a. van Landgoed Nederheide (Milheeze), Landal de 
Vers (Overloon) en Golfbaan De Stippelberg. Daarnaast steun van milieubewegingen als natuur- en 
milieufederatie Noord Brabant en Limburg, Stichting Natuur een Rust (Merselo), Werkgroep Behoud 
de Peel (Deurne) en met het bedrijfsleven. De samenwerking bestaat uit een ondersteunende rol. In 
het proces tot het definitieve luchthavenbesluit zal iedere partij vanuit zijn/haar eigen belang en indien 
nodig zijn/haar eigen procedure starten. 
 
De dorpsraden Merselo, Vredepeel, Smakt-Holthees en Maashees zijn positief over het initiatief, maar 
stoeien nog met hun eigen rol m.b.t. het innemen van positie t.o.v. de plannen tot reactivering 
vliegbasis de Peel. De dorpsraden Milheeze en Overloon en Ysselsteyn hebben te kennen gegeven 
zich onafhankelijk te willen opstellen en niet mee te willen werken aan een informatieavond voor en 
door burgers. Dorpsraad Ysselsteyn heeft als dorpsraad ook geen zienswijze ingediend. Ook Zoo 
Parc Overloon stelt zich terughoudend op. Met de LLTB (= Limburgse Land- en Tuin Bouw bond) is 
door Stop Vliegbasis de Peel contact gezocht. De LLTB vindt echter een meldpunt voor klachten van 
agrariërs genoeg. Er is door Stop Vliegbasis de Peel ook contact gezocht met het Toeristisch 
Recreatief platform. Het platform geeft aan met het indienen van hun zienswijze al stelling te hebben 
genomen. Er is binnen het platform gelijktijdig afgesproken geen verdere acties te ondernemen en te 
vertrouwen op een goed besluit. 
 
Ook met de politiek heeft Stop Vliegbasis de Peel intensief contact, zowel regionaal als landelijk. De 
gemeenten Boxmeer, Gemert- Bakel, Venray, Helmond, Deurne, Asten en St. Athonis hebben 
bezwaar tegen de vooringenomen reactivering van Vliegbasis de Peel. Zij hebben allen een 
zienswijze ingediend. De gemeente Horst aan de Maas heeft aangegeven zich bij de zienswijze van 
de gemeente Venray aan te sluiten.  
  
Met contactpersonen uit de omliggende dorpen worden bijeenkomsten over de reactiveringplannen 
van Defensie georganiseerd en hoe daar mee om te gaan. Het gaat dan om bewoners uit de dorpen 
Venray, Merselo, Overloon, Boxmeer, Smakt Holthees, Bakel, Milheeze en Deurne. 
 
Op dinsdag 3 december houdt de werkgroep een informatieavond te Merselo met als onderwerpen de 
reactivering en gevolgen voor gezondheid (geluid, stikstof, fijnstof), het proces en tijdpad voor de MER 
(Milieueffectrapportage) en het definitieve Luchthavenbesluit dat de reactivering mogelijk moet maken. 



Ook middelen die ons ten dienste staan om invloed uit te oefenen op het proces en de besluitvorming 
zullen aan de orde komen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk via uw rechtsbijstandverzekering de 
reactivering aan te vechten. Advocaten van Achmea en Sumrin Advocaten (Someren) zullen hier op 
de avond nader op ingaan.  
 
Infoavond voor en door bewoners:  
Datum: dinsdag 3 december  
Aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) eindtijd 22.00 uur  
Locatie: Het Anker, Grootdorp 73,  5815 AN Merselo  
 

 


