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Geluidsoverlast	  van	  NRE	  terrein,	  
	  

Aan	  de	  bewoners	  van	  de	  omgeving	  van	  het	  NRE	  terrein,	  

Op	  het	  NRE	  terrein	  zijn	  inmiddels	  diverse	  horecagelegenheden,	  niet	  alleen	  kleinschalig	  zoals	  de	  
gemeente	  toegezegd	  had.	  
De	  gemeente	  is	  van	  mening	  dat	  daar	  feesten	  gegeven	  moeten	  kunnen	  worden.	  	  
5th	  NRE	  b.v.	  heeft	  inmiddels	  per	  jaar	  12	  evenementenvergunningen.	  Voor	  een	  evenement	  geldt	  geen	  
geluidsnorm,	  een	  latere	  sluitingstijd,	  en	  kunnen	  omwonenden	  niet	  protesteren	  
Omwonenden	  kunnen	  klagen	  over	  geluidsoverlast,	  pas	  bij	  veel	  meldingen	  wil	  de	  gemeente	  er	  naar	  
kijken.	  
Tot	  voor	  kort	  kregen	  we	  een	  brief	  van	  de	  politie	  als	  we	  een	  melding	  hadden	  gedaan	  met	  een	  
bevestiging	  van	  registratie	  van	  de	  klacht.	  
	  
Het	  afgelopen	  Pinksterweekeinde	  is	  dat	  anders	  gelopen	  
Er	  was	  een	  feest	  bij	  Kelderman	  en	  van	  Noort,	  Fort	  Knox.	  	  
Volgens	  sommigen	  te	  hard,	  te	  lang	  en	  te	  luid.	  
Wij	  zijn	  gaan	  praten	  daar	  om	  20.00	  uur	  en	  men	  vertelde	  dat	  ze	  alleen	  voor	  die	  avond	  een	  vergunning	  
hadden	  voor	  75	  db.	  Het	  was	  duidelijk	  veel	  harder	  en	  om	  22.25	  hebben	  wij	  de	  politie	  gebeld.	  
Het	  had	  geen	  effect,	  we	  hebben	  geen	  brief	  gekregen.	  
De	  volgende	  avond,	  zaterdag,	  hebben	  we	  weer	  gebeld	  om	  22.40	  Weer	  geen	  effect	  en	  ook	  geen	  brief.	  
	  
Nu	  mag	  natuurlijk	  iedereen	  af	  en	  toe	  een	  feest	  houden,	  maar	  de	  buren	  zijn	  er	  ook.	  Dus	  niet	  zo	  hard,	  
zo	  lang	  en	  zo	  laat.	  
Dit	  feest	  was	  commercieel.	  Geluidsoverlast	  van	  een	  weekend	  ten	  behoeve	  van	  iemands	  
portemonnaie	  ligt	  toch	  anders	  dan	  een	  privé	  eindexamenfeest	  of	  trouwerij	  op	  een	  avond.	  
	  
Om	  dit	  soort	  gedoe	  te	  voorkomen,	  “we	  hebben	  geen	  klachten,	  dus	  iedereen	  vond	  het	  geweldig	  en	  
gezellig	  “,	  wil	  ik	  mijn	  jurist	  laten	  vragen	  bij	  de	  politie	  hoeveel	  meldingen	  hoe	  laat	  er	  zijn	  
binnengekomen	  over	  het	  Fort	  Knox	  feest	  van	  afgelopen	  Pinksteren.	  
	  	  
Ik	  hoop	  dat	  eventuele	  klagers	  een	  mail	  aan	  mij	  kunnen	  sturen	  met	  een	  tijdstip	  van	  de	  klacht.	  Dan	  
kunnen	  de	  twee	  lijsten	  met	  elkaar	  vergeleken	  worden.	  
	  
	  
met	  vriendelijk	  dank	  voor	  uw	  moeite,	  
Lucie	  Loopstra-‐	  Moonen	  
	  
Lucie@loopstra.nl	  


