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Verslag	  buurtbewoners	  De	  Laak,	  betreft	  NRE	  terrein.	  Overlast	  en	  hoe	  nu	  verder.	  	  
D.d.	  30-‐6-‐2014	  
	  
Aan	  de	  buurtbewoners,	  adressen	  die	  hebben	  gereageerd	  op	  het	  briefje	  over	  de	  
geluidsoverlast	  vanaf	  het	  NRE	  terrein.	  	  
	  
We	  hebben	  veel	  reacties	  ontvangen.	  Totaal	  direct	  18	  adressen	  met	  klachten	  en	  drie	  
adressen	  die	  hoopten	  dat	  het	  volgend	  jaar	  weer	  zou	  kunnen	  en	  zo	  blij	  waren	  met	  de	  
creatieve	  ontwikkelingen	  daar.	  Die	  laatsten	  hebben	  inmiddels	  een	  antwoord	  ontvangen.	  
	  
Deze	  mail	  bestaat	  uit	  3	  delen.	  	  
1	   Direct	  overleg	  over	  geluidsoverlast	  
2	   Notulen	  netwerkborrel	  5th	  NRE	  
3	   Eventueel	  verder	  contact	  
	  
1	   Direct	  overleg	  over	  geluidsoverlast	  
Vanavond,	  30	  juni,	  is	  er	  overleg	  bij	  de	  gemeente	  over	  het	  NRE	  terrein	  en	  Elsbeth	  stuurt	  daar	  
het	  volgende	  briefje	  naar	  toe.	  
	  
Beste	  Marloes	  en	  heer	  Wensing,	  
	  
De	  afgelopen	  tijd	  heb	  ik	  met	  jullie	  contact	  gehad	  over	  de	  geluidoverlast	  van	  Fort	  Knox	  tijdens	  het	  
Pinksterweekeinde.	  Ik	  heb	  begrepen	  dat	  jullie	  morgen	  een	  bespreking	  over	  NRE	  hebben	  met	  enkele	  
ambtenaren.	  Ik	  wil	  jullie	  voor	  dat	  overleg	  graag	  meegeven	  dat	  inmiddels	  is	  gebleken	  dat	  de	  overlast	  
zich	  in	  ieder	  geval	  tot	  aan	  het	  adres	  Fazantlaan	  19	  heeft	  verspreid.	  Na	  het	  ronddelen	  van	  briefjes	  
waarin	  we	  de	  bewoners	  tot	  en	  met	  beide	  zijden	  van	  de	  Lakerstraat	  gevraagd	  hebben	  of	  ze	  overlast	  
hebben	  ervaren	  bleek	  dat	  een	  groot	  aantal	  mensen	  idd	  flinke	  overlast	  heeft	  gehad.	  Veel	  reacties	  
waren	  behoorlijk	  heftig,	  niet	  alleen	  over	  Fort	  Knox	  maar	  meer	  in	  zijn	  algemeenheid	  over	  de	  overlast	  
vanuit	  het	  NRE	  terrein	  en	  het	  feit	  dat	  men	  zich	  door	  de	  gemeente	  behoorlijk	  in	  de	  steek	  gelaten	  voelt	  
als	  het	  gaat	  om	  reactie	  op	  de	  klachten.	  De	  activiteiten	  op	  het	  NRE	  terrein	  hebben	  blijkbaar	  behoorlijk	  
negatieve	  invloed	  op	  het	  woon-‐	  en	  leefklimaat	  in	  het	  gebied	  Nachtegaallaan,	  Fazantlaan,	  
Dommelhoefstraat,	  en	  Lakerstraat	  (even	  zijde).	  We	  hebben	  ongeveer	  17	  schriftelijke	  reacties	  gehad	  
met	  vrijwel	  gelijke	  strekking,	  me	  dunkt	  een	  behoorlijk	  aantal	  als	  je	  meeneemt	  dat	  Pinksteren	  al	  weer	  
enige	  tijd	  geleden	  is.	  	  
	  
Ik	  hoop	  dat	  de	  gemeente	  bereid	  is	  deze	  breed	  gedragen	  klachten	  serieus	  te	  nemen	  en	  deze	  woonbuurt	  
de	  vrijwaren	  van	  verder	  inbreuken	  op	  het	  woon-‐	  en	  leefklimaat	  waar	  je	  als	  woonbuurt	  in	  Nederland	  
aanspraak	  op	  mag	  maken.	  
	  
Ik	  zou	  graag	  van	  jullie	  horen	  welke	  stappen	  de	  gemeente	  naar	  aanleiding	  van	  de	  klachten	  gaat	  
nemen.	  	  
	  
Met	  vriendelijke	  groeten,	  
	  
Elsbeth	  Jaartsveld	  
	  
	  
De	  meneer	  die	  de	  vergunning	  daadwerkelijk	  heeft	  afgegeven	  is	  nu	  op	  vakantie.	  Elsbeth	  gaat	  
hem	  bij	  thuiskomst	  vragen	  hoe	  het	  zo	  heeft	  kunnen	  lopen	  en	  zal	  iedereen	  op	  de	  hoogte	  
houden	  van	  de	  reacties	  van	  de	  gemeente	  op	  deze	  brieven	  en	  mails	  uit	  de	  buurt.	  
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2	   Notulen	  netwerkborrel	  5th	  NRE	  
Notulen	  voor	  netwerkborrel	  over	  NRE	  26	  juni	  2014	  	  	  16.30	  uur	  
	  
Indruk.	  
Er	  waren	  bijna	  60	  mensen.	  De	  meesten	  leken	  ambtenaren	  die	  iets	  eerder	  gestopt	  waren	  met	  
werken	  en	  het	  plein	  waren	  overgestoken.	  Vanuit	  de	  buurt	  waren	  er	  niet	  veel	  mensen.	  	  
	  
Ik	  wilde	  notulen	  gaan	  maken	  om	  de	  volgende	  redenen.	  	  

• Voor	  de	  mensen	  die	  er	  niet	  bij	  konden	  zijn	  en	  die	  wel	  willen	  weten	  wat	  de	  plannen	  
voor	  het	  terrein	  zijn.	  	  

• Ik	  verwachtte	  dat	  er	  niets	  in	  het	  ED	  zou	  komen	  en/of	  niet	  iedereen	  heeft	  het	  ED.	  
• Ik	  verwachtte	  niet	  dat	  de	  gemeente	  notulen	  zou	  maken,	  aan	  berichtgeving	  zou	  doen.	  

	  
De	  projectleidster	  zag	  mij	  schrijven	  en	  vroeg	  mij	  naar	  de	  reden.	  	  
De	  lezer	  mag	  weten	  dat	  ik	  heb	  geantwoord;	  “dat	  ik	  mij	  niet	  uit	  ons	  huis	  zou	  laten	  pesten	  
door	  de	  gemeente”.	  Het	  antwoord,	  reactie	  van	  de	  projectleidster	  was:	  	  

1. dat	  ze	  dat	  helemaal	  niet	  bedoelde.	  
2. Dat	  het	  oude	  bestemmingsplan[2007]	  natuurlijk	  niet	  meer	  geldig	  was	  omdat	  ‘dit	  een	  

proeftuin	  is’,	  
3. “want	  mevrouw,	  tijden	  veranderen,”	  
4. en	  “dat	  ik	  maar	  niet	  in	  het	  centrum	  had	  moeten	  gaan	  wonen.”[Het	  NRE	  terrein	  is	  

geen	  Centrumgebied,	  maar	  valt	  onder	  Tongelre.]	  
Hier	  mag	  u	  als	  lezer	  rekening	  mee	  houden.	  Toch	  heb	  ik	  geprobeerd	  het	  geheel	  zo	  
waarheidsgetrouw	  mogelijk	  op	  te	  schrijven.	  De	  notulen	  zijn	  vrij	  lang.	  De	  citaten	  zijn	  nodig	  
voor	  de	  sfeer.	  Ogenschijnlijk	  werd	  er	  niets	  gezegd.	  Werd	  er	  zorgvuldig	  om	  vraagstukken	  /	  
problemen	  heen	  gepraat.	  	  
	  
Zoals	  een	  buurtbewoner	  het	  samenvatte:	  “We	  kwamen	  om	  de	  plannen	  te	  horen.	  We	  weten	  
dat	  ze	  bruisen,	  maar	  weten	  niet	  wat	  de	  plannen	  zijn!”	  
	  
Er	  kwamen	  3	  voorlichtingspraatjes.	  Bewoners	  en	  andere	  aanwezigen	  werd	  het	  verboden	  
vragen	  te	  stellen.	  Dat	  mocht	  alleen	  individueel	  aan	  de	  presentatoren	  na	  afloop.	  	  
Dat	  bleek	  toen	  niet	  meer	  mogelijk	  want	  de	  muziek	  ging	  zo	  hard	  dat	  je	  alleen	  nog	  
oncomfortabel	  hard	  kon	  praten.	  Bovendien	  gingen	  de	  voorlichters	  prompt	  staan	  netwerken,	  
met	  hun	  eigen	  mensen.	  Voor	  bewoners	  was	  er	  wel	  een	  muntje	  en	  een	  bakje	  chips.	  
	  
Praatje	  1	  Marianne	  Willemsen-‐	  Noppen	  	  Projectleiding	  (NRE	  projectteam).	  
Deze	  gang	  van	  zaken	  is	  zoveel	  beter	  dan	  als	  de	  gemeente	  een	  voorgekookt	  plan	  maakt	  en	  
dan	  pas	  naar	  buiten	  kijkt	  en	  ziet	  dat	  het	  niet	  past.	  Men	  regisseert	  niet	  meer,	  maar	  faciliteert.	  
Het	  is	  zoeken	  naar	  nieuwe	  rollen	  in	  het	  leiden	  van	  een	  proces	  bij	  de	  marktpartijen.	  
“We	  moeten	  leren	  loslaten”.[Zij	  zei	  niet	  wie	  of	  wat]	  
‘We	  kunnen	  pas	  een	  volgende	  stap	  zetten	  als	  we	  weten	  waar	  we	  heen	  gaan’,	  dit	  werd	  
genoemd	  als	  een	  citaat	  van	  wethouder	  Schreurs.	  
In	  2012	  was	  het	  indienen	  van	  de	  plannen	  Er	  zijn	  5	  voorkeurskandidaten	  uit	  naar	  voren	  
gekomen.	  [Ze	  werden	  niet	  genoemd]	  
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Die	  gaan	  nu	  samen	  een	  ontwerp	  maken	  Er	  is	  nu	  nog	  niets	  bepaald,	  ook	  de	  kavelgrenzen	  
liggen	  nog	  niet	  vast.	  
Er	  is	  samen	  met	  de	  TUE	  een	  schitterende,	  heel	  handige	  maquette	  gemaakt	  die	  geweldig	  was	  
in	  het	  ontwerpproces.	  [De	  maquette	  was	  er	  niet]	  
	  
Maandag	  (30-‐06)	  a.s.	  is	  er	  weer	  een	  ontwerpsessie.	  “Het”	  zou	  voor	  de	  zomervakantie	  af	  
moeten	  zijn	  maar	  er	  volgen	  na	  de	  vakantie	  nog	  2	  sessies.	  Daarna	  kunnen	  ze	  pas	  plannen	  
maken	  voor	  de	  sanering	  en	  verdere	  verkoop.	  
	  
De	  Gemeente	  wil	  veel	  gebruik	  maken	  van	  nieuwe	  energie.	  Men	  wil	  misschien	  zonnepanelen	  
op	  het	  kantoorgebouw	  leggen	  waar	  je	  een	  aandeel	  in	  kan	  kopen.	  Misschien	  ook	  wel	  groene	  
daken.	  
	  
Het	  uitgangspunt	  waren	  de	  historische	  panden.	  “Ons	  kapitaal”.	  	  
Hoe	  prachtig	  was	  dit,	  5th	  NRE.	  Alles	  in	  samenwerking	  met	  de	  Henri	  van	  Abbe	  stichting.	  
	  
Het	  parkeren	  was	  ook	  nog	  in	  de	  ontwerpfase.	  De	  bewoners	  wilden	  ook	  later	  niet	  tegen	  
auto’s	  aankijken	  en	  ze	  zouden	  het	  nog	  uitzoeken	  hoe	  dit	  het	  beste	  kan.	  
	  
Het	  volgende	  traject	  is	  anders	  dan	  de	  biedingsfase.	  
De	  panden	  die	  nu	  in	  de	  markt	  gezet	  zijn,	  mag	  iedereen	  kopen	  als	  het	  voor	  de	  gemeente	  
commercieel	  aantrekkelijk	  is.	  De	  nieuwe	  eigenaren	  hoeven	  niet	  mee	  te	  doen	  aan	  de	  
ontwerpsessies,	  	  maar	  mogen	  natuurlijk	  wel	  aanhaken.	  Het	  proces	  wordt	  niet	  overgedaan.	  
Er	  zijn	  meerdere	  kandidaten	  en	  het	  is	  heel	  inspirerend.	  En	  de	  plannen	  bruisen.	  
	  
Praatje	  2	  Magdaleen	  Kroese	  (architecte)	  van	  het	  plan	  gebouw	  2.	  Van	  Kilimanjaro.	  
	  
Ze	  legde	  hetzelfde	  verhaal	  iets	  anders	  uit.	  Zij	  is	  deelnemer,	  geen	  gemeenteambtenaar.	  
Ze	  sprak	  over	  5	  plannenmakers	  met	  veel	  steun	  van	  professionals	  eromheen	  .	  	  
Ze	  was	  er	  blij	  mee	  want	  de	  overgang	  naar	  zelfstandig	  werken	  was	  zo	  moeilijk	  voor	  iedereen	  
en	  je	  had	  de	  kennis	  toch	  nodig.	  
Het	  was	  heel	  spannend	  om	  er	  aan	  mee	  te	  doen	  en	  de	  hele	  buurt	  moest	  gaan	  bruisen	  maar	  je	  
moest	  daar	  ook	  in	  de	  open	  deur	  van	  je	  woonhuis	  kunnen	  zitten.	  
Er	  was	  ook	  zoveel	  overleg	  met	  de	  buurt	  ook	  in	  de	  ontwerpsessie.	  Trefpunt	  groen,	  en	  
werkgroep	  Picuskade	  /	  NRE	  .	  	  
Het	  hele	  proces	  werd	  wel	  gecoacht	  maar	  niet	  gestuurd.	  Ze	  moesten	  het	  gelijkwaardig	  
aanpakken	  zonder	  supervisie.	  
De	  TUE	  en	  de	  Bauhütte	  maakten	  mooie	  analyses	  die	  hielpen	  bij	  de	  samenstelling	  [Er	  werd	  
niet	  uitgelegd	  wie	  Baühutte	  was]	  
De	  analyses	  gingen	  over	  verkeer	  en	  de	  verhouding	  bebouwing	  en	  niet	  bebouwing,	  de	  
gemeente	  lette	  goed	  op	  de	  randvoorwaarden	  en	  procedures.	  
Het	  was	  heel	  interessant	  om	  eerst	  het	  gebruik	  te	  bepalen	  en	  dan	  de	  oplossingen	  te	  zoeken.	  
Alles	  was	  onzeker	  door	  de	  sanering,	  en	  die	  onzekerheid	  moesten	  ze	  omarmen.	  Dat	  moesten	  
de	  omwonenden	  ook	  doen![Dit	  laatste	  werd	  luider	  uitgesproken]	  
We	  moesten	  ook	  gaan	  houden	  van	  de	  open	  vlakte	  die	  zou	  ontstaan	  tussen	  de	  panden.	  
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[Dat	  is	  het	  meest	  vervuilde	  stuk	  dat	  al	  jaren	  een	  beschikking/	  bevel	  tot	  diep	  saneren	  heeft.	  De	  
gemeente	  wil	  het	  alleen	  toedekken	  en	  kan	  er	  niet	  op	  bouwen.	  Bijkomend	  gegeven,	  in	  het	  
bestemmingsplan	  staat	  een	  evenementenplein	  gepland	  op	  het	  terrein	  waar	  Wooninc	  wil	  
gaan	  bouwen.	  Zo’n	  open	  vlakte	  gaat	  de	  gemeente	  dus	  van	  pas	  komen.]	  
De	  gemeenschappelijke	  waarden	  van	  het	  collectief	  waren	  ,meewerken	  en	  stedelijke	  
kleinschalig.	  De	  ambities	  vormden	  de	  spelregels	  en	  de	  leidraad	  om	  aan	  te	  spiegelen.	  
Meneer	  Sparidaens	  is	  een	  deelnemer	  en	  schreef	  alle	  mooie	  zinnen	  in	  een	  verhaal	  dat	  ging	  
over	  iemand	  die	  in	  de	  toekomst	  over	  het	  terrein	  aan	  het	  wandelen	  was.	  
Het	  werd	  niet	  leesbaar	  getoond.	  [Dat	  was	  het	  enige	  ontwerp	  wat	  is	  getoond.]	  
	  
Praatje	  3	  Bart	  Hoogenberg	  van	  HAS	  koning,	  de	  externe	  projectleider.	  
	  
Hij	  heeft	  een	  nieuw	  onderzoek	  gedaan	  op	  het	  terrein.	  Hij	  maakt	  namens	  de	  Gemeente	  ook	  
het	  saneringsplan	  zodra	  bekend	  is	  wat	  het	  gebruik	  van	  de	  grond	  wordt.	  
	  
Natuurlijk	  is	  er	  in	  een	  oude	  stad	  altijd	  wel	  wat	  vervuiling,	  de	  ophogingen	  in	  de	  Kempen	  van	  
de	  slakken	  heb	  je	  overal,	  en	  in	  de	  Dommel	  en	  de	  Brabantse	  bodem	  is	  zink	  van	  nature.	  
Elk	  gasfabrieksterrein	  heeft	  een	  erfenis	  bovengronds	  en	  ondergronds.	  
Hij	  liet	  de	  kaartjes	  zien	  van	  wat	  vervuiling	  [Ik	  kan	  slecht	  zien	  en	  weet	  niet	  precies	  welke	  het	  
waren.	  Oude	  en	  nieuwe	  rapporten	  kunnen	  bij	  mij	  digitaal	  worden	  opgevraagd.]	  
Er	  is	  een	  nieuw	  onderzoek	  gedaan	  omdat	  de	  oude	  rapporten	  niet	  meer	  geldig	  waren.	  Er	  was	  
niet	  noemenswaardig	  iets	  veranderd.	  Er	  was	  gekeken	  naar	  een	  paar	  specifieke	  locaties,	  er	  
waren	  wat	  metalen	  en	  PAK’s	  als	  immobiele	  verontreiniging	  en	  mobiele	  vervuiling	  alleen	  op	  
een	  paar	  lokale	  plekjes.	  
	  
Daarnaast	  waren	  er	  een	  paar	  zeer	  lokale	  plekjes	  met	  cyanide.	  De	  vervuiling	  van	  het	  
grondwater	  is	  wel	  gelinkt	  aan	  de	  vervuiling,	  er	  zitten	  “wat”	  olie	  en	  aromaten	  in.	  
[Precies	  naast	  5th	  NRE	  	  en	  op	  dat	  open	  te	  laten	  midden	  terrein	  is	  het	  ver	  boven	  10	  x	  
interventiewaarde	  tot	  op	  4	  meter	  diepte	  en	  daaronder	  iets	  minder	  vies]	  
	  
Nu	  is	  het	  allemaal	  niet	  ernstig	  met	  dit	  gebruik,	  maar	  als	  er	  gebouwd	  of	  verbouwd	  wordt	  ,	  of	  
leidingen	  gelegd,	  moet	  er	  een	  meter	  worden	  afgegraven,	  dan	  komt	  er	  geotextiel	  en	  een	  
leeflaag	  op.	  Alles	  moet	  door	  een	  gecertificeerde	  aannemer	  gebeuren.	  	  
Dan	  kan	  alles	  gewoon	  daar	  door	  gaan.	  Heien	  kan	  wel,	  boren	  van	  palen	  is	  een	  vorm	  van	  
saneren	  en	  is	  dus	  moeilijker.	  [Over	  de	  verontreiniging	  van	  de	  wijk	  en	  omgeving,	  het	  
grondwater	  is	  verder	  niets	  gezegd,	  behalve	  dat	  wij	  weten	  dat	  deze	  ernstig	  is.]	  
	  
Als	  mobiele	  vervuiling	  problemen	  gaat	  geven	  voor	  nieuwbouw	  wordt	  het	  tot	  onder	  de	  
risicogrens	  gesaneerd.	  
	  
Over	  het	  totaal	  saneren	  kan	  hij	  nog	  niets	  zeggen,	  want	  de	  details	  moeten	  voortkomen	  uit	  de	  
plannen	  die	  nog	  gemaakt	  moeten	  worden.	  	  
Er	  wordt	  alleen	  functioneel	  gesaneerd.	  
Onder	  de	  huizen	  1	  meter	  leeflaag	  en	  een	  betonvloer	  die	  geen	  dampen	  door	  laat,	  
groenstroken	  een	  halve	  meter	  leeflaag.	  Tuinen	  mogen	  wel	  maar	  ook	  met	  een	  meter	  leeflaag.	  
Ook	  de	  tuinen	  in	  de	  dommelhoefstraat	  kunnen	  een	  meter	  worden	  afgegraven,	  ze	  krijgen	  een	  
laag	  geotextiel	  en	  dan	  wordt	  het	  weer	  aangevuld.	  
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[Ik	  heb	  helaas	  gemist	  of	  dat	  verplichte	  sanering	  wordt	  of	  vrijwillig.	  De	  man	  mistte	  een	  
geïnteresseerd	  gehoor	  en	  raffelde	  zijn	  verhaal	  mompelend	  af	  over	  het	  geluid	  van	  een	  
pompende	  koeling.]	  
	  
Als	  het	  plan	  er	  is,	  gaat	  het	  concept	  naar	  de	  gemeente.	  Daarna	  goedkeuring,	  vergunning,	  ter	  
inzage	  legging	  en	  inspraak.	  	  
De	  nieuwe	  eigenaren	  en	  de	  gemeente	  krijgen	  een	  minimumverplichting,	  meer	  mag	  
natuurlijk.	  Sommige	  percelen	  houden	  een	  gebruiksbeperking	  omdat	  saneren	  daar	  niet	  
volledig	  kan.	  
	  
Minipraatje	  van	  mevrouw	  Schreurs,	  
Mary-‐Ann	  Schreurs	  vond	  het	  praatje	  van	  HAS	  koning	  heel	  volledig	  en	  degelijk	  maar	  veel	  te	  
technisch	  voor	  de	  toeschouwers	  [Mevrouw	  Schreurs	  heeft	  scheikunde	  gestudeerd.]	  
De	  ambtenaren	  vinden	  dit	  proces	  zo	  moeilijk.	  Zij	  doen	  ook	  wel	  eens	  wat	  verkeerd,	  maar	  ze	  
willen	  het	  zo	  graag	  goed	  doen!	  Of	  zij	  allemaal	  een	  applaus	  konden	  krijgen.	  	  
Een	  paar	  jaar	  geleden	  had	  ze	  een	  huis	  laten	  bouwen	  door	  de	  architect	  Peer	  van	  Ling,	  zo’n	  
geweldig	  proces.	  Ze	  bedankte	  nogmaals	  haar	  architect	  die	  ernaast	  zat.	  Ze	  wenst	  iedereen	  
ook	  zo	  een	  prachtig	  proces	  toe.	  
	  
Dit	  was	  einde	  verhaal.	  De	  muziek	  ging	  aan.	  
	  
En	  wat	  nu?	  
De	  reden	  waarom	  ik	  dit	  zo	  lang	  heb	  uitgeschreven,	  is	  om	  te	  noteren	  wat	  er	  NIET	  gezegd	  is.	  
Als	  iemand	  dacht	  dat	  dit	  een	  netwerkborrel	  met	  enige	  invloed	  voor	  de	  buurt	  was,	  moet	  ik	  
die	  teleurstellen.	  Er	  is	  niets	  gezegd	  over	  een	  vergunningensysteem	  wat	  hier	  iets	  anders	  ligt	  
dan	  in	  het	  bestemmingsplan	  of	  andere	  delen	  van	  de	  stad.	  Behalve	  de	  opmerking	  dat	  de	  
buurt	  heel	  blij	  moest	  zijn	  met	  deze	  bruisende	  plannen	  zijn	  ze	  niet	  gekomen.	  	  
En	  wij,	  buurtbewoners,	  moeten	  de	  onzekerheden	  omarmen.	  
	  
Op	  de	  verspreiding	  van	  briefjes	  over	  de	  geluidsoverlast,	  als	  resultaat	  van	  de	  bruisende	  
plannen,	  zijn	  een	  aantal	  reacties	  binnengekomen.	  Deze	  mensen	  krijgen	  de	  notulen.	  De	  
meesten	  kennen	  elkaar	  niet.	  Wisten	  niet	  dat	  ze	  er	  merkwaardig	  gelijk	  over	  dachten.	  
	  
Er	  is	  een	  groep	  mensen	  die	  elkaar	  hebben	  ontmoet	  op	  een	  bijeenkomst	  op	  15	  januari	  in	  het	  
Daf	  museum	  al	  een	  tijd	  bezig	  om	  uit	  te	  zoeken	  waarom	  dit	  allemaal	  zo	  gebeurt.	  Dat	  wat	  er	  
gebeurd	  is,	  duidelijk	  te	  maken.	  Dat	  er	  brokken	  zijn	  gemaakt	  ten	  koste	  van	  anderen.	  Maar	  
waarom?	  Dat	  heeft	  een	  cluster	  van	  problemen	  aan	  het	  licht	  gebracht.	  Dit	  soort	  avonturen	  
zijn	  vooral	  leuk	  op	  afstand	  in	  tijd	  en	  plaats,	  maar	  daar	  is	  nu	  even	  niets	  aan	  te	  doen.	  
	  
Deze	  geluidsoverlast	  is	  een	  direct	  signaal.	  Gevolg	  van	  een	  paar	  problemen.	  Een	  soort	  topje	  
van	  de	  ijsberg.	  Dat	  betekent	  dat	  niet	  iedereen	  zich	  tot	  dit	  probleem	  kan	  beperken,	  omdat	  de	  
Gemeente	  een	  grote	  rede	  heeft,	  dit	  koste	  wat	  het	  kost	  [nog	  liever	  voor	  niets]	  door	  te	  zetten.	  	  
	  
Daarbij	  het	  beleid	  van	  de	  Gemeente	  is,	  om	  klachten	  zoveel	  mogelijk	  te	  laten	  bundelen	  als	  
één	  klacht	  en	  er	  dan	  niet	  meer	  op	  te	  reageren.	  
	  
Iedereen	  krijgt	  deze	  mail	  nu	  apart.	  Niet	  iedereen	  wil	  zijn/haar	  mailadres	  verspreid	  hebben.	  
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Ik	  heb	  dit	  verzonden,	  maar	  ben	  geen	  aanspreekpunt	  voor	  de	  Gemeente	  en	  zal	  ook	  niet	  
namens	  iemand	  spreken.	  Iedereen	  kan	  dat	  uitstekend	  zelf.	  Maar,	  wil	  je	  informatie	  dan	  kan	  je	  
die	  wel	  bij	  mij	  vragen.	  
Ik	  ben	  bezig	  aan	  de	  volgende	  onderwerpen	  

1. Bestemmingsplan[	  waarom	  zouden	  deze	  vergunningen	  mogen	  ?]	  
2. Verontreiniging	  [	  mag	  je	  dit	  laten	  zitten	  en	  wat	  zit	  er	  eigenlijk	  in	  welke	  

hoeveelheden?]	  
Anderen	  zijn	  bezig	  met	  	  
3. verkeer	  en	  parkeer	  mogelijkheden	  en	  onmogelijkheden,	  
4. geluidsoverlast,	  
5. verantwoordelijkheden	  gecombineerd	  met	  eigenaarschap	  

	  
Met	  nadruk,	  het	  is	  niet	  de	  bedoeling	  om	  een	  actiegroep,	  buurtvereniging,	  werkgroep	  of	  
zoiets	  te	  vormen.	  Wel	  een	  contactmogelijkheid	  om	  van	  elkaars	  ervaringen	  en	  meningen	  
profijt	  te	  hebben.	  
De	  huis-‐	  aan-‐	  huis	  brief	  over	  geluidsoverlast	  is	  	  een	  initiatief	  van	  een	  ander	  iemand	  dan	  een	  
van	  de	  uitzoekers,	  zo	  werkte	  het	  dus	  prima.	  
Niet	  iedereen	  kan	  en	  wil	  er	  tijd	  aan	  besteden.	  Of	  kan	  het	  combineren	  met	  werk.	  Niet	  
iedereen	  heeft	  een	  juridische	  bijstandsverzekering	  
Sommige	  mensen	  uit	  de	  buurt	  zijn	  ieder	  voor	  zich	  met	  gerechtelijke	  procedure	  bezig.	  Vooral	  
doorgaan,	  maar	  het	  heeft	  geen	  zin	  om	  allemaal	  dezelfde	  te	  doen.	  	  
Misschien	  zijn	  er	  mensen	  die	  nog	  een	  juridische	  procedure	  willen	  starten	  of	  gewoon	  willen	  
helpen	  door	  soms	  een	  brief	  na	  te	  kijken	  van	  anderen	  op	  argumenten	  of	  taalfouten.	  
Misschien	  gewoon	  eens	  praten.	  Alleen	  mailen	  als	  je	  de	  politie	  hebt	  gebeld,	  helpt	  ook!	  	  
Mailen	  als	  je	  een	  nieuwe	  vergunning	  [	  horeca/evenementen/omgevingsvergunning/verkeer]	  
signaleert	  a.u.b.	  	  
Ik	  kreeg	  net	  een	  mail	  dat	  alle	  abonnees	  op	  de	  site	  van	  de	  vergunningen	  van	  de	  gemeente	  
geen	  post	  meer	  krijgen	  door	  een	  beveiligingslek.	  
	  
We	  zouden	  het	  zeer	  op	  prijs	  stellen	  als	  je	  na	  het	  lezen	  van	  deze	  notulen	  wilt	  aangeven	  of	  je	  
wat	  wilt	  doen,	  kennis	  wil	  delen	  of	  iets	  dergelijks.	  Dan	  gaan	  we	  een	  manier	  vinden,	  
inlichtingen	  zo	  te	  verdelen	  afhankelijk	  van	  de	  voorkeur.	  
	  
Voor	  de	  mensen	  die	  geen	  antwoord	  hebben	  gekregen	  op	  hun	  ingestuurde	  zienswijze/	  
bezwaar	  en	  wel	  een	  reactie	  van	  uitstel	  hebben	  gekregen:	  Kijk	  goed	  naar	  de	  datum	  van	  
uitstel.	  Waarschijnlijk	  is	  die	  alweer	  verlopen.	  Onze	  jurist	  heeft	  anderhalve	  week	  geleden	  een	  
ingebrekestelling	  verstuurd.	  Na	  2	  weken	  na	  afloop	  van	  de	  verlengingstermijn	  moet	  de	  
gemeente	  een	  dwangsom	  betalen.	  Je	  moet	  ze	  er	  wel	  aan	  herinneren.	  Ik	  weet	  niet	  of	  die	  2	  
weken	  tussentermijn	  gaan	  tellen	  na	  een	  aanmaning	  of	  dat	  die	  vanzelf	  gaat	  lopen.	  Zo’n	  geval	  
is	  een	  zaak	  die	  en	  rechtsbijstandsverzekering	  aanneemt.	  Maar	  die	  moet	  je	  dan	  wel	  hebben…	  	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  	  
	  
Lucie	  Loopstra-‐	  Moonen	  


