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Geacht College, 

 
In het artikel “Wéér festivals bij het Engelermeer: ‘Dat past hier gewoon niet”, in het Brabants 
Dagblad van 6 juni j.l. hebben wij gelezen dat er aan de zuidwestzijde van het Engelermeer in de 
maanden juli en augustus 2021 weer festivals plaats gaan vinden. Een tweedaags festival in juli a.s.. en 
een eendaags festival in augustus 2021. 
Wij hebben van inwoners uit het oostelijk deel van Vlijmen begrepen dat zij op geen enkele wijze 
betrokken zijn geweest bij dit proces, noch vooraf zijn geïnformeerd over de festivals en de mogelijke 
overlast die zij daarbij kunnen ervaren. Vlijmen en haar inwoners worden in de stukken van de 
gemeente ’s-Hertogenbosch ook niet meegenomen als belanghebbende. Wij vragen ons eigenlijk af of 
Vlijmen wel bestaat voor het gemeentebestuur van ‘s-Hertogenbosch, of alleen als dat het Bossche 
college uit komt. 
Dat de keuze gemaakt is om toch weer festivals te organiseren verwonderd ons, temeer gezien de 
weerstand die in de bestuursraad Engelen Bokhoven bestaat tegen de organisatie van festivals bij het 
Engelermeer en de uitkomsten van de evaluatie na het festival “Losjes” in 2018. 
Niet uitgesloten is dat de komende festivals de opmaat zijn naar meer festivals in de toekomst aan het 
Engelermeer. Ook is duidelijk dat het geluid uit de boxen van de muziekinstallatie in de richting van 
het zuidwesten worden gericht. Wellicht om overlast in Bokhoven, Engelen en ’s-Hertogenbosch-West 
te voorkomen. Zo iets van: “Eigen volk eerst”. 
 Hierover hebben wij de volgende vragen: 
1. Kent het bovengenoemde artikel uit het Brabants Dagblad van 6 juni j.l.? 

 
2. Kent u het document “Ontwikkelkader zie Meer van het Engelermeer!”, heeft u dat van het 

bestuur van onze buurgemeente ontvangen? 
 

3. Kent u het evaluatierapport van het festival “Losjes” uit 2018, waarin is geconstateerd dat er 
tijdens het festival sprake is geweest van geluidsoverlast in Vlijmen Oost? 
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4. Is het college door de gemeente ‘s-Hertogenbosch op de hoogte gesteld van het voornemen om  

festivals te gaan organiseren bij het Engelermeer en om haar zienswijze daaromtrent gevraagd? 
 

5.  Zo ja, wanneer ben u geïnformeerd en hoe heeft u daarop gereageerd? 
 

6. Indien uw antwoord op de vragen 4 en 5 negatief is, waarom heeft u dan niet gereageerd naar 
aanleiding van het in deze brief genoemde artikel in het Brabants Dagblad? 

 
7. Is het college bereid om aan het gemeentebestuur van ‘s-Hertogenbosch te vragen waarom het 

gemeentebestuur van Vlijmen en/of de inwoners van Vlijmen niet zijn betrokken dan wel 
geïnformeerd? 

 
8. Wat gaat u als college doen om (structurele) overlast voor de inwoners van Vlijmen-Oost, in het 

bijzonder aan de Vlijmense Dijk, Molenhoek en Voordijk, te voorkomen?  
 

9. Bent u bereid geluidsmetingen te laten verrichten tijdens de komende festivals? 
 

10. Bent u bereid te bepleiten dat de geluidrichting van de geluidsinstallaties niet naar het westen of 
zuidwesten wordt gericht maar naar het noorden of oosten? 

 
11. Heeft u enig zicht op mogelijke consequenties als verkeersoverlast en /of parkeeroverlast in de 

gemeente Vlijmen tijdens de festivals? 
 

12. Kortom, kunnen de inwoners van Vlijmen–Oost op het gemeentebestuur rekenen als het gaat om 
het voorkomen van overlast door een festival in een buurgemeente? 

 
13. Bent u bereid, gezien het korte tijdsbestek tot het plaatsvinden van de festivals, zeer snel en 

adequaat te reageren, in ieder geval in de richting van het College van ’s-Hertogenbosch? 
 

In afwachting van uw reactie verblijf ik, namens de fractie 
met vriendelijke groet, 

 
H.J. Kleian 
Raadslid Heusden Transparant 


