Aan College van B en W
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Nijmegen, 16 mei 2018
Geacht college,
Langs deze weg willen wij graag reageren op uw ‘collegebesluit aangaande ‘Beleidsregels geluid bij
evenementen in de openlucht 2018’.
Wij hebben als buurt, te weten Klokkenberg en Muchterstraat en Groene Balkon, proberen te
beoordelen wat dit voor ons betekent. Veel is ons nog niet duidelijk waardoor in de brief vooral veel
vragen staan. Dit schrijven dient ook als een bezwaarschrift door uw college begrepen te worden.
In artikel 1 staat dat deze beleidsregels ‘gelijk getrokken wordt met locatiegronden evenementen
beleid’.
Omdat wij die stukken niet tot onze beschikking hebben overzien we de samenhang niet.
Datzelfde geldt voor het puntensysteem dat meer flexibel zou zijn; voor ons is niet te bepalen wat
voor soort evenementen het betreft, en daarmee samenhangend, het soort overlast.
Artikel 2; graag hebben wij toelichting op de formulering dat de beleidsregel de lokale
uitwerking betreft van de bevoegdheid van B & W tot het vaststellen van voorschriften voor het
afwijken van algemene plaatselijke verordeningen.
Artikel 8; de plekken waar muziek gemaakt wordt zijn ‘geoormerkt’ via ‘punten’.
We constateren dat wij ‘middenin’ locaties met hoge aantal punten zitten en willen graag weten wat
dit voor de geluidssterkte en daarmee overlast betekent. En wat zijn het maximum aantal
evenementdagen per kalenderjaar per locatie, omgezet naar maximumaantal punten per jaar?
Voor ons is niet duidelijk met welke aanduiding welke locatie wordt bedoeld. Als voorbeeld noemen wij
artikel 27 aangaande de Waalkade waar zowel sprake is van - Oost, en -West als de Kleine Haven?
Daarnaast wordt nogmaals verwezen naar eerdere stukken waarop dit document een aanvulling is.
Hierdoor is niet duidelijk wat nu precies is veranderd ten aanzien van die eerdere situatie en al
helemaal niet, of dit en zo ja, welke gevolgen het heeft voor ons als bewoners.
Er staat bijvoorbeeld dat maximaal 7 x per jaar de eindtijd kan worden verlengd met 2 uur. Betreft dit
standaard cafés en terrassen of alleen evenementen? En wat is dan de hoeveelheid keren waarvoor
al ‘standaard’ een vergunning is afgegeven? Tevens is ons onduidelijk welk getal in welke mate met
welk ‘soort’ geluid correspondeert. Omdat daarbij ook nog andere aspecten, denk aan windrichting
een rol spelen, kunnen wij niet beoordelen wat dit concreet aan geluidsoverlast inhoudt.
In dit verband moet ons van het hart dat het lastig is de verordening te interpreteren en dat we er ook
weinig aanknopingspunten in aantreffen. De formulering is over het algemeen dusdanig ‘technisch’ dat
we deze niet kunnen beoordelen op praktische en feitelijke gevolgen voor ons woongenot.
Daarnaast hebben wij nog twee overige vragen:
Het genoemde toezicht- en handhaving geldt niet tijdens de Vierdaagse. In het verleden was er in de
boven aangehaalde straten juist sprake van overlast vlak na 23.00 uur.
Bij klachten kregen we te horen dat formeel de diensttijd (handhavers die rondlopen in onze buurt)
23.00 uur ‘s avonds ten einde was en/of op dat tijdstip andere prioriteiten elders voorrang hadden en
men niks kon doen. Deze handhavers verwezen ons naar de gemeente Nijmegen.
Ook t.a.v. het toezicht en de klachtenmogelijkheid tijdens de Vierdaagse is voor ons dus nog veel
onduidelijk.
We kunnen in het besluit ook nergens terugvinden dat dagelijks en weken achtereen tussen 17.00 en
19.00 uur op de Waalkade een grote fanfareband voor de daar aangelegde passagiersboten in de
zomer van 2017 te horen is geweest en ook weer opgestart is dit jaar 2018.
De vraag die hierbij rijst is onder welke verordening/vergunning deze laatste trend valt? Wij ervaren

een ontwikkeling naar “wildgroei van geluid en activiteit.” Dit verhoudt zich volgens ons niet met het
beleid van de gemeente Nijmegen om tegelijkertijd het wonen en welzijn in de binnenstad te
stimuleren.
Graag zien wij uw reactie tegemoet,
met vriendelijke groet,
Buurtcomité Klokkenberg/Muchterplaatsen

