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Beste meneer Kleian,
In antwoord op uw brief van 29 juni 2021 vindt u hieronder de beantwoording van
uw schriftelijk gestelde vragen over festivals bij het Engelermeer.
Vraag 1
Kent u het bovengenoemde artikel uit het Brabants Dagblad van 6 juni jl.?
Antwoord
Ja, het artikel is ons bekend.
Vraag 2
Kent u het document “Ontwikkelkader zie Meer van het Engelermeer!”, heeft u dat
van het bestuur van onze buurgemeente ontvangen?
Antwoord
Nee, het document is wel opgevraagd bij de gemeente ’s-Hertogenbosch, hebben
we inmiddels ontvangen en wordt bestudeerd.
Vraag 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?
POSTADRES

Gemeente Heusden
Postbus 41
5250AA Vlijmen

Antwoord
We hebben kennis genomen van het rapport. Daaruit blijkt dat er op één
meetlocatie nabij Vlijmen-oost een overschrijding van de geluidsnormen is
geconstateerd, die na overleg met de organisatie meteen is gecorrigeerd.
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Vraag 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?

DIGITAAL LOKET

www.heusden.nl
Bankrelatie
NL54NGH0285003909

Antwoord
Nee, er is wel in februari 2021 ambtelijk contact geweest. Daarbij is echter niet
duidelijk gemaakt door de gemeente ’s-Hertogenbosch wat de impact zal zijn voor
Vlijmen.
Vraag 5
Zo ja, wanneer bent u geïnformeerd en hoe heeft u daarop gereageerd?

Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.
Voor meer informatie kunt u het Privacybeleid en -reglement van gemeente Heusden raadplegen op
www.heusden.nl
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Antwoord
We hebben via de krant kennis moeten nemen van de beide evenementen.
Daarna is de wethouder van de gemeente ’s-Hertogenbosch verzocht om over de
gang van zaken tekst en uitleg te geven. Ook de burgemeesters hebben hier
contact over gehad. Nadat vervolgens halverwege april van dit jaar de
verkeersplannen concreet waren geworden, zijn deze direct met ons gedeeld door
onze eigen ambtelijke organisatie die hierover zorgen had. We hebben deze
zorgen gedeeld en zijn toen niet akkoord gegaan met het beoogde verkeersplan,
waarbij de Vlijmense Dijk gebruikt zou worden als pendelbussenhalte en
afgesloten zou moeten worden voor het overige verkeer.
Vraag 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?
Antwoord
Niet van toepassing.
Vraag 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?
Antwoord
Wij hebben, zoals aangegeven, de wethouder van de gemeente ’s-Hertogenbosch
verzocht om over de gang van zaken tekst en uitleg te geven en dat gesprek heeft
al plaatsgevonden. Ook is er ambtelijk op aangedrongen dat omwonenden actief
worden geïnformeerd door de gemeente ‘s-Hertogenbosch.
Vraag 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?
Antwoord
Het evenement Smerrig gaat niet meer door vanwege de nieuwe
coronamaatregelen, maar er zijn in de voorbereiding daarvan al acties
ondernomen waarvan enkele ook voor de toekomst zullen gelden bij soortgelijke
evenementen. Zoals gezegd zijn wij niet akkoord gegaan met het beoogde
verkeersplan met daarin een pendelbusroute op de Vlijmense Dijk alsmede de
afsluiting voor het overige verkeer. Hierdoor zou er naar verwachting minder
overlast zijn geweest. Daarnaast zouden wij nog eigen maatregelen treffen, zoals
parkeerverboden en snelheidslimieten. Ook is er op aangedrongen dat de
gemeente ’s-Hertogenbosch de organisatie zou aanspreken dat zij actief zouden
moeten communiceren dat de aanrijroute naar het evenemententerrein via de A59
afrit 46 ‘Engelen’ is. Verder hadden wij er al bij de gemeente ’s-Hertogenbosch op

Ons kenmerk
Onderwerp
Datum
Pagina

1129326
vragen ex art. 43 RvO over festivals Engelermeer
20 juli 2021
3 van 4

aangedrongen dat de geluidsnormen strikt zouden worden gehandhaafd en dat zal
ook in de toekomst zo blijven.
Vraag 9
Bent u bereid geluidsmetingen te laten verrichten tijdens de komende festivals?
Antwoord
Nee, het is aan het college van de gemeente ’s-Hertogenbosch, als bevoegd
gezag, om geluidsmetingen te (laten) verrichten en daarop te handhaven. Bij het
evenement in 2018 zijn door de gemeente ’s-Hertogenbosch geluidsmetingen
verricht op Vlijmens grondgebied. Wanneer het tweede evenement ‘Paradijs van
het Zuiden’ doorgaat, zullen wij er op aandringen dat dit opnieuw gebeurt op
dezelfde meetpunten en dat er ook dan weer een klachtennummer van de
gemeente ’s-Hertogenbosch beschikbaar zal zijn dat onze inwoners kunnen bellen.
Dit gaan wij dan actief communiceren.
Vraag 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?
Antwoord
Nee, voor evenementen gelden geluidsnormen om de geluidsoverlast te beperken.
De gemeente ’s-Hertogenbosch moet er op toezien dat de organisatoren zich
hieraan houden en bij overtreding hiervan handhavend optreden.
Vraag 11
Heeft u enig zicht op mogelijke consequenties als verkeersoverlast en /of
parkeeroverlast in de gemeente Vlijmen tijdens de festivals?
Antwoord
Aangezien er geen pendelbusroute aan de Vlijmense Dijk komt zal de
(verkeers)overlast al aanzienlijk minder zijn. Daarnaast zijn er
parkeervoorzieningen geregeld nabij het terrein. Er worden daarnaast ook nog
aanvullende verkeersmaatregelen genomen. Hierbij valt te denken aan
parkeerverboden en/of snelheidslimieten. Verder wordt er, zoals opgemerkt, bij
gemeente ’s-Hertogenbosch en de festivalorganisatie op aangedrongen om
richting de bezoekers van het evenement te communiceren dat de aanrijroute naar
het evenemententerrein via de A59 afrit 46 ‘Engelen’ is.
Vraag 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?
Antwoord
Wij doen er binnen onze mogelijkheden alles aan om de overlast voor onze
inwoners zoveel mogelijk te beperken.
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Vraag 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
Antwoord
Ja, we hechten als college aan goed nabuurschap en staan in nauw contact met
het college van ’s-Hertogenbosch.
Met vriendelijke groet,
het college van Heusden,
de secretaris,

de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans

drs. W. van Hees

