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Verslag van de bestuursvergadering 18 oktober 2011  

 

Aanwezig: Henk Verstegen, Michel Dankers, Wim van de Heuvel, Henk Martens, Theo 

Swinkels, Twan Christians, Marjanne Claessens, Frans Coumans, Henri gruijters en Bas 

Konings. 

Afwezig: Annie van Mil, Frans Hendriks, Ralph Hoffschulz 

 

Henri Gruijters en Bas Konings zijn uitgenodigd om ons namens de gemeente bij te praten 

over het evenementenbeleid. 

Verslag van 20 sept: n.a.v. De folder zoals die door de Reden uitgegeven is staat op de 

website van de wijkraad. Het misschien goed om nog eens extra aan te geven dat de bewoners 

van het centrum gebruik kunnen maken van de “klusjes man” 

  

Rooster van aftreden wordt aangenomen zoals dat nu opgesteld is. 

 

Mededelingen: Michel dankert geeft aan dat hij contact heeft gehad over de bouw rondom  de 

Laathof en de Schoolstraat. Hij zal zorgen dat de informatie die er is op onze website kan 

komen te staan. 

 

Evenementenbeleid: 

Henri Gruyters geeft aan dat de geluidsoverlast geen onderdeel is van het evenementen beleid 

en dat dit apart geregeld wordt. Bas Konings is aanwezig als deskundige. De regeling om de 

geluidsoverlast zal in het eerste kwartaal van 2012 herzien worden. Hiervoor is het ook nodig 

dat er gesprekken worden gevoerd met ondernemers en die zijn begin 2012 gepland. 

De normen zijn aan het verschuiven. Vooral de bastonen geven overlast. Er wordt altijd op de 

gevel gemeten. Hoe doe je dat als er in de omgeving geen gevel is? 

Wanneer het mogelijk is zal de notitie over geluidsoverlast in maart in de wijkraad besproken 

worden. 

Henri Gruyters vertelt nog over de aanpassingen die er in het evenementenbeleid tot nu toe 

gedaan zijn. Het moet voor iedereen duidelijk zijn wat men kan verwachten. Hoeveel 

evenementen mogen er plaats vinden op welke plek. Er zal een lijst komen van de gemeente 

met het aantal evenementen (geluidsbelastend) per jaar op welke plek en welke 

geluidsbelasting. Hiervoor zijn regels opgesteld. Bewoners moeten op de hoogte zijn van wat 

er mag. Ze kunnen dan ook beter actie ondernemen wanneer deze normen overschreden 

worden..Ook zal de gemeente zich aan de termijnen van vergunning aanvragen gaan houden 
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zodat men ook daadwerkelijk bezwaar kan maken. Wanneer de notitie evenementenbeleid 

gereed is zullen wij als wijkraad deze ook ontvangen. 

 

 

Evaluatie kermis 2011: 

 Onlangs heeft deze evaluatie plaatsgevonden en de conclusie was dat het door het wegblijven 

van een “grootte” attractie dit jaar wat tegenviel. Ook het bezoekersaantal was minder dan 

anders. Dhr Kateman en dhr Franssen hebben gevraagd om te mogen meepraten over de 

plaatsing van de attracties om voor een betere spreiding te zorgen. 

 

De fietsroutes in en om het centrum zullen beter aangegeven worden. Het is vooral voor 

buitenstaanders niet duidelijk hoe je nu van de ene naar de andere kant van het centrum kunt 

fietsen. De borden zullen gewijzigd worden. 

 

Mogelijk dat er nieuwbouw gaat komen op de hoek Merseloseweg/ Deken Thielenstraat. 

Michel Dankers heeft een gesprek met aannemer Fleuren en zal dit ter sprake brengen. 

 

 

Voor het verslag: Twan Christians 
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