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Onderwerp:  Overlast feesten met harde muziek in de openlucht  

 

Geachte heer Slettenhaar, 

Op 12 februari jl. maakten wij u onze zienswijze kenbaar m.b.t. de aanvraag van een 
evenementenvergunning voor het houden van een ‘zomerfeest’ op 29 t/m 30 juni op het 
Zuidplein in Stadsdeel Zuid. Pas op 5 juni ontvingen wij uw bericht in de vorm van uw besluit 
tot het verlenen van een vergunning voor dit feest, waarbij echter niet werd ingegaan op 
een aantal van onze beargumenteerde bezwaren in de zienswijze, zoals de kwesties van 
handhaving, bekendmaking, klachteninformatie, geluidsoverlast, veiligheid, milieu, tijdsduur, 
bezoekersaantallen, aanvraagtermijn, enzovoort, terwijl uw medewerkers dit ons 
herhaaldelijk per email hadden toegezegd. Door de zeer trage besluitvorming van het 
Stadsdeel zou een eventueel door de Vereniging geïnitieerde bezwaarprocedure niet tijdig, 
d.w.z. voor aanvang van het ‘zomerfeest’, tot een nieuw besluit leiden en dus in feite zinloos 
zijn.  

Aldus kon etablissement De Blauwe Engel in de nacht van 29 juni opnieuw een hele 
woonbuurt terroriseren met oorverdovende herrie van versterkte muziek in de openlucht, 
zoals een geluidsmeting door een van onze buurtbewoners aantoont (zie bijlagen). 

De infobrief van De Blauwe Engel werd slechts in een klein deel van de Irenebuurt verspreid, 
terwijl de overlast zich toch in de wijde omtrek van het Zuidplein heeft voorgedaan (ook van 
bewoners ten Zuiden van de A10 bereikten ons klachten over de enorme herrie). Het in de 
brief vermelde klachtennummer bleek ondeugdelijk, want buurtbewoners die dit ’s avonds 
en ‘s nachts probeerden te bellen, werden doorverwezen naar het gemeentelijk nummer 
14020 (slechts van 09:00-17:00) of het algemene Horeca-nummer, dat echter nergens 
bekend is.  



Aan de in de vergunning gestelde specifieke eisen t.a.v. van de veiligheid en de 
bereikbaarheid van OV-reizigers, zoals o.a. een minimale afmeting van de doorgang, werd 
evenmin voldaan (zie foto in bijlage). 

Telkens weer blijkt dat de gemeente niet wil handhaven om dit soort overtredingen aan te 
pakken en zodoende haar bewoners tegen grote overlast en schade te beschermen. Eerder 
in de week , o.a. in de nacht van dinsdag 26 juni, ondervonden veel buurtbewoners overlast 
van de herrie van feesten met versterkte DJ-muziek in de openlucht op StrandZuid en bij 
Club-Luus in de Beethovenstraat. Ook hier werden alle geluidsnormen overschreden, maar 
ondanks meerdere klachten trad uw gemeente niet handhavend op. 

In december jl. heeft uw Bestuur een Evenementen Nota gepubliceerd, waarin de grenzen 
van wat veel burgers nog kunnen verdragen aan lawaai en overlast verder werden opgerekt. 
Desondanks vindt uw bestuur deze grenzen nog niet ruim genoeg, blijkens uw 
handhavingloos gedoogbeleid, zoals in voornoemde drie recente gevallen, terwijl uw 
gemeentediensten  bezwaren, klachten en zienswijzen negeren en procedures traineren. Uw 
kennelijke gedoogbeleid t.a.v. dit soort overtreders leidt er toe dat zij telkens opnieuw (voor 
hun eigen gewin) zullen proberen de toegestane limieten op te zoeken en zo mogelijk deze 
te overschrijden en op te rekken. 

Nogmaals vragen wij u uw eigen regels en voorschriften te handhaven en zodoende de 
overlast en schade voor de burgers in de Irenebuurt (enigszins)  te beperken. 

Hoogachtend, 

 

J. Shaya                           T. Eernstman 

 

Cc: Mevr. F. Mallens, Stadsdeel Zuid  


