
Enige reacties op het artikel in De Stratummer: 

uit de Lodewijk Houbenstraat/Iriswijk: 

Verbaas mij er iedere keer weer over waarom dit allemaal Zo Uitzonderlijk Hard moet gebeuren. Je 
grootste kul toch? Kinderen die er niet van kunnen slapen door het oeverloze onophoudelijke 
gedreun. Maak hen maar duidelijk dat dit een Gemeentelijk beleid is......! 
Zelfs af en toe op zondagavonden en mensen maandag naar hun werk moeten......dit kán toch niet? 
Om 24.00u , liefst om 23.00u. moeten die knoppen omgezet worden op ‘normaal-feest-geluid’. 

uit de Stuiverstraat: 

Ook ik, die met de achterkant Stuiverstraat aan de stadszijde woon, heb regelmatig last van die 
bassen en muziek waar ik niets mee heb. 
Zo ook ongeveer een week of vijf geleden, toen ik hoopte dat het om 12 uur ophield, kwam er pas 
een eind aan het geluid om 2.45 u. Dat was wel heel erg. En nog wel meerdere malen last gehad. 
Waarom moet het allemaal zo hard? Afgelopen vrijdagavond 21 sept. De hele avond lawaai. Zelfs 
met alles dicht hoorde je het nog. 
  
uit de Herman Gorterlaan: 

Na het lezen van het artikel over geluidoverlast door evenementen en de oproep om te reageren wil 
ik inderdaad doorgeven dat ik heel vaak veel last heb van heel harde muziek  buiten mijn gebouw. 
Ik woon in de Veldheer, Herman Gorterlaan, en het grenst aan het Genneperpark. 
Helaas in deze prachtig omgeving zijn haast de hele zomer en vooral in het weekeind festiviteiten 
bij Het Paviljoen in het Park met muziekbandjes die kei hard en dus buiten op het terras van het 
restaurant optreden tot laat in de nacht. 
Het concert van de metalband vorig jaar in het IJsstadion was helemaal vreselijk….De muziek komt 
tegen onze hoge gebouw nog harder door en ondanks het toen mooi weer en dubbele ramen dicht 
gehouden was het overlast niet te accepteren. 
Vele medebewoners hebben bij de gemeente geklaagd maar niets helpt. 
Hiernaast is Wissehaege met allemaal ouderen en als revalidatie centrum en Hospice is het niet te 
geloven dat evenementen in de buurt zoveel herrie mogen maken. 
  
uit de Sint Jorislaan Rochusbuurt 

De afgelopen maanden hadden we regelmatig last, alleen weet ik nu niet meer op welke data en 
welk evenement het betrof. Het gekke vind ik ook dat de bezoekers van evenementen wordt 
aangeraden de oren te beschermen, terwijl het minderen van het geluid toch logischer zou zijn. 

uit de De Roosten 

Wij wonen in de Roosten en hebben heel veel last van festivals, feesten e.d. Ik moet zeggen dat het 
dit jaar meeviel, vorig jaar was het extreem. Zal wel met de windrichting te maken hebben. 

uit de Puttense Dreef (Gijzenrooi) 

Wij ervaren behoorlijk veel overlast van de Dence Events bij Ijzeren Man en Stadhuisplein, en ook 
dagelijks van het fabrieksterrein van DAF. Laatste mn rond 23 uur. Het klinkt als het storten/lossen 
van bergen staal of stalen balken over het terrein  

uit de Vluttersven, Gijzenrooi 

Geluidsoverlast van grotere evenementen in de stad ervaren wij al jaren. Het aantal decibellen is 
absurd! 



 
uit de De Burgh 

En daar willen wij ook wel graag op reageren. Wij zijn een stel van 50 en 42 dat nu 15 jaar in de 
Burgh woont. Over het algemeen ook met veel plezier. 
Maar in uw artikel benoemt u het al: de stijgende mate van geluidoverlast van allerlei festivals in of 
zelfs rondom Eindhoven gedurende de hele zomermaanden. 
Dat is nu inderdaad op een dusdanig niveau dat we deze zomer al tegen elkaar zeiden: daar gaan 
we weer, het is weer zomer, een paar maanden herrie; overdag en in de avond, doordeweeks en in 
het weekend. De gemeente vergeet dat niet iedereen hiervan geniet en gediend is. En dat ook niet 
iedereen de zomermaanden vakantie heeft en pas om 02:00 of 03:00 naar bed gaat om te slapen 
want het maakt toch niets uit.   
Bij ons is de zomer juist een seizoen waarin veel gewerkt wordt en we dus op tijd willen slapen 
anders ben je de volgende morgen niet fit. Maar dankzij deze herrie, zowel overdag als in de avond, 
is de zomer tegenwoordig doodvermoeiend geworden! 
Je kunt niet met je raam open slapen, en dat is al een probleem. Je krijgt onderling al onenigheid 
van wel/niet raam open! Niet slapen van de herrie of niet slapen omdat je het raam niet open kunt 
houden...En als het geluid afgaat, moeten al die luidruchtige feestvierders nog naar huis zien te 
komen...Op de fiets meestal.....al roepend, schreeuwend, zingend, en wat nog meer....omdat zij nog 
altijd die luide decibels in hun oren horen nagalmen. Als je dan bij een doorgangsweg woont mag je 
ook daar nog van nagenieten. 

Het is gewoon te gek en wat voor signaal is dit naar de burgers toe?? 
Hoe kun je mensen leren om rekening met elkaar te houden in woonwijken als de gemeente deze 
vorm van overlast brengen wel goedkeurt en maar blijft uitbreiden?  
Het lijkt erop, en zeker na het nieuws van vandaag: "Eindhoven heeft de meeste festivals," 
dat het financieel gewin alweer de doorslag geeft!! 

uit de Stratum 

Het is absurd hoeveel herrie er over de stad wordt uit gegoten. 
Met het woord huisvredebreuk ben ik het helemaal eens. 
Verder is het absurd dat de vergunningen zoveel geluid toestaan.  
We kweken een hele dove generatie. Als ik in de trein zit knal ik van mijn stoel af als er iets 
omgeroepen wordt maar dat moet want er zijn zoveel dove mensen!!!! 
Ik houd wel van muziek en vond het leuk om op stap te gaan maar ga al jaren nergens meer heen 
omdat het geluid altijd zo idioot hard staat. Doet pijn aan je oren, pijn in je buik en je kan niets meer 
zeggen tegen elkaar. Dat is pas saai.  

uit de Van Renesseweg Burgplan 

Afgelopen jaar stoorde het mij meerdere keren, dat ik gratis kon meegenieten met het geluid van 
feesten in de stad. Ook nu is het bevrijdings feest aan de gang. Bij mij is het stil binnen maar ik hoor 
de muziek van de Piazza. Als ik het hier al binnen hoor, hoe hard moet het dan zijn als je er midden 
in staat. Kan toch niet gezond zijn. 
Volgens mij kun je best een feestje in de binnenstad vieren zonder dat de omliggende woonwijken 
daar last van hebben. 

uit Vlasven in Gijzenrooi 

Ik dacht al afgelopen jaren : Waar zijn die feestjes in mijn buurt ?? 
Nu lees ik in de Stratummer dat de feesten veel verder gehouden worden  
en nu begrijp ik dat ik met het rondfietsen ook niet de de  
geluidsoverlast-veroorzaker kon vinden. 
Maar ik heb zelfs met de TV aan gewoon last van die irritante lage  
bastonen waar ik niets tegen kan doen. 

Waar kan ik bij de gemeente klagen dat ik overlast heb van dit geluid? 


