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Aanleiding
Progressieve Partij schriftelijke vragen 13/2014 t.b.v. raadsvergadering inzake geluidsverordening.

Inhoud mededeling

1.

De nieuwe coalitie heeft aangekondigd dat verordening evenementen en horeca van de
agenda gehaald wordt.
Betekent dit dat de oude nog zal gelden op Koningsdag?
Antwoord: Ja, die verordening is en wordt niet ingetrokken zolang er geen nieuwe
geluidsverordening is vastgesteld.

2.

Klopt het dat er een melding is gedaan voor buitenmuziek door Leuven, Stegers en Malle
Babbel?
Antwoord: ja.
Beperkt deze aanvraag melding zich van 13-20.00 uur?
Antwoord: ja.
Is het juist dat tijdens deze uren –volgens de oude verordening- geen geluidsbeperking ligt op
het dichtsbijzijnde geluidsgevoelige object?
Antwoord: ja.
Klopt het dat tevens een vergunning is aangevraagd door Malle babbel, Leuven, Stegers, De
Smidse en de Roskam om tijdens koningsdag va 13.00-20.00 uur buiten etenswaren en
zwakalcoholische drank te verkopen en dat dit beperkingen kent vanuit de geluidswetgeving?
(die alleen over muziek gaat)
Antwoord: Een aantal horecaondernemers hebben een vergunning gekregen om buiten het
horecabedrijf zwak-alcoholische drank te schenken en/of etenswaren te verstrekken. (Dit geldt
overigens niet voor café Malle Babbel.) Bij deze vergunningen zijn geen beperkingen
opgelegd voor wat betreft het geluidsniveau. De geluidsverordening gaat inderdaad alleen
over muziekgeluid.

3.

Wat is –volgens de huidige verordening- het maximale geluidsniveau op het dichtstbijzijnde
geluidsgevoelige object vanaf 20.00 uur op Koningsdag?
Antwoord: op grond van de huidige (in 2013 vastgestelde) geluidsverordening is het maximaal
toelaatbare geluidsniveau op de gevel van een woning vanaf 20.00 uur tot 24.00 uur 90 dB(A)
en 103 dB(C), en daarna tot 02.00 uur 85 dB(A) en 98 dB(C).
Klopt het dat er dus vanaf 20.00 uur geen buiten-evenementen meer zijn, maar uitsluitend
binnen?
Antwoord: ja, er zijn voor Koningsdag geen vergunningen verleend voor evenementen na
20.00 uur, en er zijn ook geen evenementen met buitenmuziek gemeld voor na 20.00 uur.

4.

Wat zijn de voorgeschreven sluitingstijden op Koningsdag?
Antwoord: de sluitingstijd voor horecagelegenheden zelf is net als de eindtijd voor
muziekgeluid 02.00 uur.
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