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Weert, 07-07-2016
Onderwerp: Braderie/ geluid en zwerfafval
ia. Raad der gemeente Weert e.a.
Geacht college,

Het stadshart is je visitekaartje: leefbaarheid, voorzieningenniveau en beleving versterken
het ondernemersklimaat en verbetert het economisch functioneren. Mensen willen daarom in
Weert gaan wonen en zoeken vertier in het centrum.
Het centrum is het kloppend stadshart van en voor iedereen.
Evenementen horen daar zeker bij en iedere binnenstadbewoner weet dat ook. De lusten en
de lasten zullen we maar zeggen. Dat is wat anders dan de vaak gehoorde domme
opmerking “Moet je maar niet in de stad gaan wonen”. 3500 bewoners wonen in het centrum
en dragen dagelijks bij aan de leefbaarheid en indirect aan de veiligheid in het centrum.

De bewoners klagen zelden. Maar ditmaal willen wij toch u aandacht vragen voor de
Braderie van jl. De BOB heeft meer klachten ontvangen dan gebruikelijk over het geluid. Dat
dit een moeilijk thema is, is ons bekend. Maar wat wij hebben laten meten en zelf hebben
waargenomen lag het aantal dB boven de toegestane norm en enkele malen boven de 110
dB.
Wij hebben in diverse overleggen meerdere malen verzocht preventief te meten. Wij
adviseren bewoners om zelf te bellen, maar wij horen van de bewoners terug dat bellen naar
de gemeente – eerst moet het hele hele bandje worden afgeluisterd – om een dienst te
bereiken, niet of vaak niet resulteert in een resultaat, eigenlijk zinloos is. Dat is jammer
omdat het draagvlak daarmee verloren gaat. Preventief meten –en handhaven– heeft als
voordeel dat de dienst ook tegen een beller kan zeggen, dat het aantal dB wel degelijk
volgens de vergunning is. Daarnaast draagt het beperken van het geluid –net als bij het
alcoholpreventieplan– bij aan de gezondheid van het aanwezige publiek en omwonenden.
De gemeente heeft verordonneerd dat bij evenementen plastic-bekers moeten worden
gebruikt. Dat is een prima maatregel, maar bij grote evenementen ligt de stad bezaaid met
bekertjes en ander afval. In de vergunning is weliswaar opgenomen dat de organisatie
verantwoordelijk is voor het opruimen van het evenemententerrein, maar dat gaat niet altijd
goed of beperkt zich tot aan de voordeur.

Omdat dat wij als BOB geloven in duurzaamheid en belang hechten aan een schone
leefomgeving zonder zwerfafval willen wij u nogmaals voorstellen -in andere gemeenten al
met succes ingevoerd - over te gaan tot het verplicht stellen van ECO-bekers in combinatie
met een statiegeldsysteem.
Mocht dat op bezwaren stuiten stellen wij voor dat de organisaties, cateraars en
standhouders voldoende containers moeten aanbieden en in het kader van duurzaamheid bij grote evenementen- het afval gescheiden aanbieden.
Voor het publiek is het gescheiden inzamelen geen realistische optie. Maar omdat vervuiling
doet vervuilen is het plaatsen van voldoende containers in de directe nabijheid van het
evenement –en een verwijzing naar de containers– evident en nodig om het publiek te
motiveren het afval in de container te deponeren. Ook is het beter om direct na het
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evenement het restafval op te ruimen zodat het geen zwerfafval wordt. Dat zou duidelijker,
concreter in de vergunning kunnen worden opgenomen.
Wij hopen als bewonersorganisatie een bijdragen te kunnen leveren aan een bruisende
binnenstad waar de leefbaarheid in balans is, het geluid preventief wordt gemeten t.b.v. de
gezondheid van het publiek en omwonenden. Duidelijk wordt aangegeven wat wel en niet
acceptabel is, en dat met het duurzaam verwerken van afvalstromen bij evenementen
zwerfaval wordt voorkomen, of door de horeca zelf wordt opgeruimd. De Vervuiler betaalt.
Graag zijn wij bereidt hierover met u in gesprek te gaan.
Namens het bestuur en met vriendelijke groet,
Léon P.A. Bouwels (voorzitter)
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