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Wegens twijfel aan juist e-mailadres dit bericht nogmaals verzonden.
Indien tóch correct: sorry voor de overlast.
Van: Harm Carolus [mailto:harm.carolus@onsmail.nl]
Verzonden: dinsdag 22 juni 2010 15:27
Aan: 'Bernadette van Leeuwen'; Francois Smits; 'Joop van Dijk'; 'Monique Krikhaar'; Sjef Tooten; W.
Mesman; Ingeborg Berendsen; André van Daal; Bram Bots; Hans van Aalst; Henk Hovens; 'Theo Geldens';
Evert van de Goor; 'J. Meurs'; Julie ; Kees Luijbregts; Peter van Steensel; 'W. Verhoeven'; 'Egbert Buiter';
Marie Thérèse Maas; Marius van Erp; 'P. v.d. Burgt'; Peter Leenders; 'Iwan Luyendijk'
CC: 'kdo@valkenswaard.nl'
Onderwerp: Geluidsoverlast voorkomen
Geacht College, geachte Raad,
In het Eindhovens Dagblad van 18 juni 2010 las ik het volgende artikel:

'Geluidsoverlast van terras De Zwaan
voorkomen 1
vr:o=5 iS.iuni S'3'.O I iö:tö I La-Etst bijaswsritt op: vnpsg tË juni 20'tO I 15:26
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BORKEL EN SCHAFT - Hoe wordt voorkomen dat bezoekers van het vergrote terras achter grand café en restaurant De
Zwaan in Borkel straks geluidsoverlast veroorzaken? Dat vroegen verschillende leden van de Valkenswaardse
gemeenteraadscommissie zich donderdagavond af.
Hoewel de meeste raadsleden zich in principe kunnen vinden in de plannen van uitbater Frank Swinkels om de twéé
tennisbanen te verruilen voor een uitbreiding van het terras, willen ze niet dat er 'situaties ontstaan zoals op de Markf.
Wethouder Egbert Buiter zei te verwachten dat het met de geluidsoverlast niet zo'n vaart loopt. 'We verwachten daar
absoluut geen situaties zoals op de Markt, maar als die zich wel voordoen, zullen we uiteraard gaan handhaven", zegde hij
toe.

Als lid van Bewonersvereniging Centrumbelangen wil ik hierover graag het volgende

kwijt:

Reeds geruime tijd vragen w i j , centrumbewoners, het college en de gemeenteraad
waarom
geen handhaving plaats vindt m.b.t. tot de extreme vorm van geluidsoverlast op de
Markt.
Dat deze situatie bestaat, wordt door wethouder Buiter in het artikel met zoveel
woorden bevestigd.
Enkele maanden vóór de gemeenteraadsverkiezingen heeft het bestuur van
Centrumbelangen
overleg gevoerd met - op Groen Links na - alle fracties in de gemeenteraad.
Hierbij kwam o.a. aan de orde het probleem van de geluidsoverlast, veroorzaakt door
de horeca.
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Alle partijen waren het er unaniem over eens, dat er wel degelijk gehandhaafd diende
te worden.
Ons werden toezeggingen gedaan dat men zich hiervoor hard zou maken in de raad.
Mooie beloften, de verkiezingen waren immers in aantocht. En nu zijn we weer terug
bij Af.
Raadsleden tonen zich plotseling bezorgd over mogelijke geluidsoverlast bij Grandcafé
De Zwaan.
Wethouder Egbert Buiter verwacht echter in Borkel geen situaties zoals op de Markt.
"Maar, - aldus Buiter - als die zich wél voordoen, zullen we uiteraard gaan
handhaven"
Voor Borkel in ieder geval een geruststellend vooruitzicht.
Mag ik mij dan afvragen, waarom de gemeente niet ingrijpt in die bekende situatie op
de Markt?
Waarom wordt er op de Markt dan niet gehandhaafd? Begrijpt u het nog? Ik niet!
Het is toch onvoorstelbaar dat een kleine groep uitbaters het verziekt t.o.v. welwillende
horecaondernemers.
Café's als Old Dutch, Bora Bora en nog enkele anderen brengen 's nachts tot 03:00 uur
harde muziek naar buiten,
terwijl in het gemeentelijk terrassenbeleid is bepaald, dat ramen en deuren na 23:00
uur gesloten dienen te zijn
en vanaf dat tijdstip nog maar 45 dBa aan geluid mag worden geproduceerd. Klagen
heeft geen enkele zin.
Handhaving op sluitingstijden en geluidsoverlast wordt kennelijk belemmerd omdat de
middelen - financieel, juridisch
en technisch - ontbreken of onvoldoende aanwezig zijn.
Geen wonder dat de uitbater van Old Dutch openlijk en onbezorgd verkondigt, dat hij
noch met de gemeente,
noch met de omwonenden iets te maken heeft. Deze uitspraak blijkt bij de gemeente
overigens geen geheim te zijn!
Beste raadsleden, over principes gesproken, kunt u zich in principe ook vinden met de
situatie dat
centrumbewoners - met name in de zomermaanden - slechts met de ramen dicht slaap
kunnen vatten?
Het zal hopelijk voor u toch geen "ver van mijn bed show" zijn?
Resumerend; indien nodig bij De Zwaan handhaven? Prima, maar dan met zelfde
maten meten op onze Markt!
Meer dan 150 bij Bewonersvereniging Centrumbelangen aangesloten families vragen,
ja smeken hierom!
Inmiddels ben ik persoonlijk door het zwalkend beleid van onze gemeente dermate
gefrustreerd geraakt,
dat ik uit zorg voor mijn gezondheid mijn functie als bestuurslid/secretaris van de
vereniging heb neergelegd.
Ik zal het tot slot ten zeerste op prijs stellen, van u een reactie n.a.v. het
bovenstaande te mogen ontvangen.
Met vriendelijke groet,
Harm Carolus
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