
Mijn naam is Kelly Elfring, woonachtig aan de koningsweg in een nostalgisch boerderijtje uit 

het bouwjaar 1850 in het Wehlse bos vast aan het terrein van Teamgames. 

Ik woonde daar rustig en met veel plezier tot dat er in eens er een paintballterrein kwam en 

met het schietveld op 32 meter van het huis werd aangelegd, vanaf dat moment woon ik in 

een oorlogsgebied met keiharde schietgeluiden die over de geluidsnorm heen gaan en een 

hoop agressief geschreeuw wat het schietspel met zich mee brengt. Wij zijn 2,5 jaar lang 

beschoten omdat de kogels en de paintball kogels (verfballen) over het hek heen kwamen! 

Wat geleid heeft tot heel schade aan het huis auto en meerdere persoonlijke bezittingen! En 

het alle ergste is de geestelijke en emotionele schade daarom schrijf ik het in deze brief want 

ik kan mijn emoties niet meer de baas na 2,5 jaar vreselijke geluidsoverlast ieder week 

opnieuw en opnieuw en opnieuw is het een onleefbare plek geworden.  Plus is de 

parkeerplaats aangelegd op een paar meter afstand van het huis en tuin die ook zeer veel 

overlast veroorzaakt zoals extra hard rijden om stof wolken te maken in de zomer, keiharde 

muziek draaien, toeteren, alcohol nuttigen, wild plassen in mijn tuin, schreeuwen, stenen 

gooien, dus zeer veel overlast wat nog erger zal worden omdat de parkeerplaats nog drukker 

word als er een Electro cross komt. 

Waarom iets legaliseren als er al zoveel overlast is! 

Er is proef gedraaid met de elektrische crossmotoren en het geluid heeft een zeer hoge 

frequentie waardoor het voor de buren niet te doen is, het heel hoog en zeer storend geluid! 

Waarom moeten de mensen in de buurt nog meer overlast krijgen als wat er nu al is! 

Bedenk ook dat de dieren en de bos dieren rond om het terrein er hinder van hebben er ligt 

een ecologische zone voor het cross terrein. 

 

Dit bedrijf hoort en pas niet in een bosrijk natuurgebied. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Kelly Elfring.  

 

 


