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Aan: Hans van Berkel
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Beste mijnheer Van Berkel,

Kunt u ervoor zorgen dat onderstaande brief bij het voltallige college van B en W van de gemeente ReuselDe Mierden terechtkomt?
Ik heb burgemeester en wethouders gemaild, maar kreeg geen melding dat de mail ook daadwerkelijk
verstuurd is.
Met vriendelijke groet,
Inge Lepelaars
0641149687

Beste!

Vandaag worden de Winterfeesten in Reusel afgesloten. Ondanks de sympathieke bedoelingen, de positieve
reacties en het feit dat ook wij een paar keer geschaatst hebben, zijn wij daar erg blij mee. Wij wonen op
Groeneweg 7 en we beseffen dat een woonlocatie nabij het centrum lusten én lasten met zich meebrengt.
Echter, door de bouw van appartementencomplex De Ark waardoor het geluid onze kant op wordt gekaatst
en waardoor de tent anders geplaatst is dan voorgaande edities, én door de groei van het evenement hebben
wij vijf achtereenvolgende (lange) weekeinden geluidsoverlast ervaren. En dat is voor ons op zijnzachtst
gezegdniet wenselijk.

We benadrukken dat de overlast geen betrekking heeft op de schaatsbaan. Het gaat om de activiteiten in het
feestcafé waarbij een diskjockey of livemuziek betrokken is; dat zijn circa2} van de 33 dagen van het
evenement. Concreet: geluidsoverlast in het hele huis, de meeste in de woonruimte op de begane grond en
de slaapkamers aan de achterzijde. Stelt u het zich eens voor: 20 avonden in 5 weken ongevraagd een band
of dj in je tuin. Plus vijf weken een groot aggregaat in de straat waardoor het lijkt alsof er een bus stationair
staat te draaien. Onze kinderen (4 en7 jaar) gaan, uiteraard, ver voor het einde van het progr¿ilnma naar bed
Echter, ook wij willen om uiteenlopende redenen (werk, jonge kinderen, gezondheidsproblemen) rustige
avonden en op tijd naar bed.
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Dat de organisatie zichinde loop van het evenement welwillend heeft opgesteld en heeft meegedacht om de
overlast te beperken en dat zij zichbijna altijd aan de vooraf gemaakte aßpraken (tijden, decibellen) lijkt te
hebben gehouden, doet niets af aanhet feit dat wij serieuze overlast hebben ervaren.
We verzoeken alle betrokken partijen dan ook vriendelijk om kritisch te kijken naar de waagof de locatie
Groeneweg-Wilhelminalaan nog wel de juiste is voor een groeiend evenement als de Winterfeesten. Daarbij
omooier, groter en beter' wil worden, ze verwacht dat ze
in ogenschouw nemend dat de organisatie elk jaar
het evenement wederom 'nog dit jaar hier kunnen doen' en dat 'het geluid richting de Groeneweg gaat' (ED
7-12 en4-l). En tot slot dat er in Reusel nota bene eenevenemententerrei4 voorhanden is.

We zijn uiteraard te allen tijde bereid een en ander toe te lichten.

Met wiendelijke groet,
Inge Lepelaars & Rolf Schrik
064t149687 I 065378T7 s7
PS Een afschrift van deze brief is verzonden naar de organisatie van de Winterfeesten, het college van B en
W, alle leden van de gerneenteraad en de afdeling VTH van de gemeente Reusel-De Mierden.

2

