Drones
De politie heeft in 2016 vaker opgetreden tegen dronepiloten die in overtreding waren. Er
kwamen 96 meldingen binnen en in 38 gevallen werd er een proces-verbaal opgesteld. Dat is
50 procent meer dan in 2015 (Bron: Politie 2017).

1. Heb jij wel eens met een drone gevlogen?
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Dit zou ook verboden moeten worden , er komen er steeds meer en dat gaat gevaarlijke
situaties teweeg brengen .
Wel met helicopters
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2. Heb je wel eens overlast ervaren van een drone?
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Op het strand, een jonge knaap van ongeveer 14 jaar en zijn moeder zei er niks van.
Wel van delta vliegers met motortje
Zou ook niet moeten gebeuren. Ik schiet die dingen direct uit de lucht.
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In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?

3. "Het vliegen met een drone zou alleen op speciaal
daarvoor bestemde gebieden toegestaan mogen worden"
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Alle iedereen zich een drone koopt dan zal je overlast kunnen of ongelukken mee
kunnen krijgen. In mijn woonwijk heb ik nog nooit iemand daar mee bezig gezien ik
heb er nog nooit geen in mijn tuin gehat.
Alleen als het de gemeenschap ten goede komt kan de overheid toestemming
verlenen om over bevolkte gebieden te vliegen.
De meeste mensen hebben helemaal niet in de gaten hoe gevaarlijk het kan zijn. Ze
zijn erg kortzichtig en denken alleen aan hun eigen plezier en neit aan eventuele
gevolgen die kunnen plaats vinden
Denk alleen al aan privacy. Je kunt gewoon boven woongebieden vliegen en dat is
onwenselijk
En dan perse niet buiten dit gebied komen, op straffe van zéér hoge boete (€ 1000,- per keer)
Ik wil rustig in mijn tuin kunnen zitten zonder begluurd te worden. Je weet maar
nooit waar de gemaakte foto`s voor gebruikt worden. Morgen staan ze op face
boek.
Om privacy van mensen te waarborgen, moet er alleen op daarvoor bestemde
gebieden drones toegestaan worden.
Ook criminelen kunnen met een drone vliegen en deze gebruiken om boven
iemands grond te vliegen om de boel te inspecteren. Het is niet te controleren wie
met criminele doeleinden vliegt en wie hobbymatig. Door boven andersmans grond
te vliegen tast je die persoon zn privacy aan.
Privacy is anders ver te zoeken als iedereen overal met een drone kan vliegen.
Tevens moeten de gebruikers een ,,vliegbrevet' behalen om er mee te mogen
vliegen. Kijk naar de bijna ongelukken met vliegtuigen in het nabije verleden.
Anders een vergunning vragen, b.v. Bij evenementen
Dezelfde regels toepassen als voor modelvliegtuigen.
Ik heb ze liever niet boven mijn tuin. Als ik aan het zonnen ben .
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Moet er niet aan denken dat zo`n ding over de tuinen komt vliegen als ik zomers
buiten zit, of voor mijn douch raampje komt hangen als ik (of mijn vrouw/kinderen)
onder de douche staan
Rekening houden met privacy en gevaar en overlast, hoeft geen vast gebied te zijn
Vanwege de veiligheid maar vooral voor de privacy
Voetbalvelden ed. toestaan
Wil dat mijn privacy word gegarandeerd
Deze zouden alleen voor bepaalde doeleinden en bepaalde mensen gebruikt
moeten worden. En niet door iedereen!
Ik kan dat niet beoordelen door gebrek aan ervaring. Ik snap wel dat ze bij
vliegvelden uit te buurt moeten blijven en ook niet mogen worden gebruikt voor
spionage of aanslagen. Daar moet de politie dus op toezien. Vergunningen en
Handhaving dus
Als aan de regels wordt voldaan vind ik dat ze overal mogen vliegen
Als ik een bepaalde plek wil bekijken moet dit kinnen of het moet verboden zijn.
De regering vraagt mij ook niet om toestemming als zij vinden dat een drone boven
mijn woonplek noodzakelijk is. Spionage- drones leggen toch al al ons doen en laten
vast, alleen realiseren we ons dat niet.
Drones moeten indien nodig ook gebruikt kunnen worden buiten de aangewezen
gebieden. BV Politie onderzoek of comm doeleinden zoals bij een huis of land
verkopen, of reclamefilms voor bedrijven.
Droons worden ook bij de percisie landbouw gebruikt, dus er wordt mee over
akkers gevlogen. Duidelijke wetgeving m.b.t. toekomst apperaat is wel wenselijk.
Iemand die eens een luchtfoto van zijn huis of zo wil maken moet dat kunnen doen.
Moet natuurlijk wel niet te vaak gebeuren Op gevaarlijke plaatsen (bij vliegvelden)
moet het wel verboden blijven en daar mag zeeeer streng opgetreden worden
In een bijzondere situatie kan het als aanvulling op bewijsvoering veel toevoegen.
Mogelijkheid van o.a. bedrijfsreportages of evenementen worden belemmerd. Dit
remt mogelijkheden van moderne communicatie af.
Onder bepaalde omstandigheden en met vergunning (toestemming) zou het
mogelijk moeten om met een drone te kunnen vliegen
Op zich zou dit overal moeten kunnen. Dat er voorwaarden aan gekoppeld zijn is te
begrijpen. Bijvoorbeeld een vergunning, met publicatie en met een adequaat
normen en waardenkader.
Voor een makelaar is dit een mooie methode om de woning met omgeving te laten
zien
Zolang je je aan de regels houdt mogen ze van mij overal vliegen
Drones zouden in het geheel niet door particulieren gebruikt mogen worden, waar
dan ook.
Het vliegen met een drone zou niet voor iedereen mogelijk moeten zijn. Alleen voor
bepaalde doeleinden. Denk aan politie of landbouw
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