Gemeente

S

itta rd - Ge [ee n

Wijkraad Born-West
p/a Prinsbisdomstraat 2
6121 JG BORN

Cluster
Concern
Uw brief van
24 november 201 5
Uw kenmerk
Ons kenmerk
Behandeld door Eugene Lebon
Telefoon
046-4778815
gelu idsoverlast Gemeenschapshuis
Onderwerp

6t ös66

Sittard-Geleen, 24 november 2015

vERZ0NDtil?§ilíove8E
Geachte leden van het wijkplatform,
Tijdens de laatste vergadering van uw platform is de geluidsoverlast van het
Gemeenschapshuis Born aan de orde gekomen.
Naar aanleiding hiervan hebben wij gesproken met de beheerster van het
gemeenschapshuis, mevrouw Leurs. Zij onderkende dat met name op zaterdagT
november jl. er sprake kan zijn geweest van geluidsoverlast. Dat had te maken met het
feit dat de discjockey van dienst het geluid erg hard had staan en de deuren regelmatig
open gingen omdat enkele gasten het warm hadden. Ze gaf verder aan dat het
gemeenschapshuis doorgaans alleen gebruikt wordt voor feestjes tussen oktober en
april, als de temperaturen normaal gesproken zodanig laag zijn dat er geen ramen of
deuren open worden gezet. Zoals bekend waren de temperaturen begin november
uitzonderlijk hoog voor de tijd van het jaar.
ln de zomermaanden zijn er niet of nauwelijks bijeenkomsten van persoonlijke aard in
het gemeenschapshuis, mede omdat er geen mogelijkheid is om buiten te vertoeven.
Mevrouw Leurs heeft aangegeven er vooÉaan op te letten dat het geluid niet zo hard zal
staan en vraagt tegelijkertijd aan de omwonenden om bij haar te melden als het geluid te
hard staat.
Ze was ook op de hoogte gesteld (via de heer Verjans, de overbuurman) dat de airco op
het dak (on)regelmatig een piepend geluid maakt. Hiervoor is op dit moment nog geen
oplossing.
Daarnaast hebben wij gesproken over het trommelen in de ruimte rechts naast de
ingang. Volgens mevrouw Leurs wordt er twee keer per week getrommeld, op maandag
en op woensdag. Op maandag is dat van 15:45 uur tot +l- 17.15 uur. Zodra de
huisartsenpraktijk dicht is, wordt op maandag lesgegeven in de foyer. Op
woensdagmiddag wordt de ruimte gedurende maximaal een half uur gebruikt.
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Voor de volledigheid hebben we - zoals toegezegd - de geluidsvoorschriften
bijgevoegd, alsmede de bevindingen uit 2009, toen er gecontroleerd is op
geluidsoverlast vanuit het slagwerklokaal van het gemeenschapshuis.

Met vriendelijke

g

roet,

Postadres: Postbus 18, 6130 AA Sittard-Geleen

I

14 046 (vanuit buitenland +31 46 477 77 77 | www.sittard-geleen.nl

