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Geacht college, 

De,Nacht van Nijverdal' is voor menigeen een feest; een feest hoort erbij. 

Zo'n feest heeft echter ook een schaduwzijde en wel de 'harde' muziek. 

Bij het café Toi Toi was tot 2.00 uur in de nacht een openbare disco; een 
onderdeel van deze muziek zijn de 'bassen'; de draagwijdte daarvan drong 
tot in de kleine uurtjes door in onze appartementen. 

Wij vragen ons af of aan de daartoe vereiste vergunning een maximum aantal 
decibels is verbonden. 
Wij zijn van mening dat na 24.00 uuriiet aantal decibels drastisch minder 
moet zijn en dat daarop scherpe controle moet worden uitgeoefend. 
Slapen was niet mogelijk; het gebonk van de bassen nam je mee naar bed. 

Ook kunnen wij ons vinden in de klachten van de bewoners direct en nabij 
het Wormserplein alwaar gedurende 4 dagen kermis is gehouden; deze klachten 
kunt u lezen in het ßagblad Tubantia van 10 juni 2011; een kopie daarvan 
treft u bijgaand aan. 
Dat aanwonenden vanwege het geluid zijn gevlucht kunnen wij ons levendig 
voorstellen; een evenement als kermis dient plaats te vinden op de Evene
mentenweide en niet in de directe omgeving van wonigen. 

Voorts constateren wij dat op zaterdagavond 4 juni 2011 het erg onrustig 
was op straat; voor handhaving van de openbare orde waren veel politie
mensen aanwezig. 

Wij verzoeken u dringend met het verstrekken van vergunningen met het 
vorenstaande rekening te willen houden. 

-Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet. 

Het bestuur van de V.v.E. 'Teesselinkshof 3'• 
De SÄCj2eta:j?i&„ ß D̂  vice-voorzitter, 
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Vragen CDA over 
kermis met veel lawaai 
NIJVERDAL - De CDA-fractie in de 
gemeenteraad vraagt het college 
van B en W of er wel is gecontro
leerd op het aantal decibels van de 
kermis die vorige week op het 
Hendruk Wormserplein is gehou
den. Volgens de fractie zijn er om
wonenden die een week lang de 
buurt ontvlucht zijn vanwege het 
volume en vanwege de duur van 
de feestelijkheden. Zij- werden, al
dus het CDA in schriftelijke vra
gen aan het college, 'geconfron
teerd met kermisattracties met 
veel lawaai die op 13,5 meter uit de 
gevel van de woningen stonden'. 
Bovendien zou de buurt pas twee 
dagen voor de kermis zijn geïnfor

meerd. De fractie wil van B en W 
weten welke vergunning voor de 
kermis is afgegeven en of er vervol
gens wel is gecontroleerd op de be
palingen - met name over het ge
luidsniveau - van die vergunning. 
Ook wil de fractie weten waarom 
de buurt zo laat is 'geïnformeerd. 
Verder vraagt de fractie of de keu
ze voor het Hendrik Wormser
plein eenmalig was. De kermisex
ploitanten waren enthousiast over 
de locatie, zo heeft het CDA begre
pen. De fractie laat weten 'abso
luut voorstander van een kermis 
in Nijverdal te zijn'. Maar, zo 
wordt toegevoegd: 'Het moet wel 
een feest zijn voor iedereen'. 
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