
 

 
 
 
 
 
 

Vragenformulier voor raadsleden 

 
Toelichting 
U kunt bij u opkomende vragen op verschillende manieren kenbaar maken en beantwoord krijgen: 
-aan de ambtelijke organisatie (als regel bellen of mailen naar de betreffende behandelende afdeling) 
-rechtstreeks mondeling/mail bij de portefeuillehouder 
-door tussenkomst van de griffie: in dit geval graag door middel van dit vragenformulier, dit versnelt 

de beantwoording. Adressering griffie@coevorden.nl 
 

Aan de griffie,  
 
Naam raadslid        : Irene Driehuis 
Fractie                    : PAC 
Datum                    : 16 april 2018 

Onderwerp             : geluidsoverlast Horecadagen 
Portefeuillehouder : B. Bouwmeester | J. Huizing 
 
 
Ik wil op de volgende wijze een vraag stellen: 
 
0   rondvraag kamer 1 / 2 PMC d.d.                  

 
0   beleidsmatige vraag t.b.v. behandeling onderwerp in Kamer 1 / 2 PMC d.d.       
 
0   beleidsmatige vraag t.b.v. behandeling onderwerp in Kamer 3 PMC d.d.       

 
X   informatieve vraag aan portefeuillehouder niet bestemd voor een vergadering       

 
X  informatieve vraag aan de ambtelijke organisatie niet bestemd voor een vergadering       
 
Aanleiding: 
Met bewoners van de Markt in Coevorden heeft de fractie een gesprek gehad, een van hen te kennen 
gegeven dat de afgelopen drie jaar 
 

 
Mijn vragen luiden: 
De afgelopen drie jaar heeft een van de aanwonenden bijzonder veel overlast van de horecadagen. In 
de afgelopen jaren heeft deze de stad ook verlaten om daar verder geen last van te hebben. 
 

1. Is het u bekend dat er omwonenden zijn aan de markt die overlast hebben van deze activiteit. 
2. Is het u bekend dat bij sommigen de ramen in de sponningen trillen? 

3. Is het u bekend dat er ook omwonenden zijn die gedurende deze drie dagen hun woning 
verlaten om elders door te brengen omdat de geluidsoverlast te groot is? 

4. Heeft u bij de vergunningaanvraag voor de horecadagen de omwonenden voldoende betrokken 
en of geïnformeerd? 

5. Is de vergunningaanvraag openbaar en kunnen omwonenden hun zienswijzen kenbaar maken. 
6. Zo nee, op welke wijze kunnen omwonenden wel betrokken worden. 

7. Is het u bekend dat er verschil in overlast wordt ervaren nu de horecadagen verplaatst zijn 
naar de p plaats voor het gemeentehuis? 

8. Kunt u aangeven wat de voorwaarden zijn ten aanzien van de geluidsproductie in de 
vergunningaanvraag? 

9. Zijn hier ook voorwaarden aan verbonden als het gaat om de geluidsnormen? 



10. Kunt u aangeven welke normen in decibelsterkte geoorloofd is tijdens de horecadagen? 

11. Kunt u aangeven of en zo ja op welke wijze een en ander gehandhaafd wordt? 
12. Is het u bekend of er geluidsonderzoeken zijn gedaan tijdens de horecadagen? 
13. Bij ja, kunt u aangeven wat de uitkomsten zijn? 
14. Kunt u aangeven of de huidige locatie (op de P plaats) voldoende veilig is aangezien Brandweer 

en andere hulpdiensten een andere route moeten rijden?  
 
 

r.nijzink@live.nl 
 
 


