DORPSRAAD SPAARNDAM
GEKOZEN VERTEGENWOORDIGING VAN DE SPAARNDAMSE BEVOLKING

Stichting Dorpsraad Spaarndam
Ringweg 36
2064 KK Spaarndam

Spaarndam, 16 oktober 2015

Aan B&W Velsen de raadsleden Velsen

Geacht College van Burgemeester en Wethouders, raadsleden Velsen
Wij hebben kennis genomen van uw beleid in de vorm van Discussienota evenementen in Spaarnwoude d.d. 159-2015.
Wij geven hierbij onze reactie.
1. De groene buffer:
Een onderzoek naar de aantasting van de natuurwaarden in dit gebied als gevolg van uw langdurige
grootschalige evenementen is hier op zijn plaats.
Met de voorstellen wordt de essentie van het recreatieschap, c.q. de functie van de Groene Buffer aangetast: de
verschillende recreatiegebieden hebben als doel: groen, natuur en rust. Fietsen, wandelen en diverse sporten
beoefenen zijn mogelijk. Dit gaat wringen met het uitbreiden van de evenementen, want 74 dagen evenementen,
op- en afbouw is bijna de hele zomer. D.w.z. dat gedurende die periode een groot gebied is afgesloten met als
gevolg dat de ‘gewone’ regionale recreant geen toegang heeft tot dit gebied. Naar onze mening is dit
onaanvaardbaar en in strijd met de doelstelling van het recreatieschap.
2. Overlast:
dat u uit Spaarndam weinig tot geen klachten hebt ontvangen m.b.t. de overlast van de evenementen betekent
niet dat wij geen overlast ervaren. Met name de meerdaagse evenementen gaan meer overlast veroorzaken; meer
verkeersbewegingen en geluidsoverlast, maar ook voor en na het evenement verwachten wij overlast. Wij wijzen
uw beleid dan ook af.
3. Verkeer:
U weet dat het verkeer in Spaarndam nu al een probleem is. Uw grootschalige en langdurige evenementen
trekken veel verkeer aan. Graag vernemen wij hoe u gaat organiseren dat al uw bezoekers niet in Spaarndam
komen voorafgaand, tijdens en na afloop van uw evenementen.
4.Geluid:
Wij hebben met name last van het gedreun van de bassen en harde synthesizers. Wij verzoeken u hierin
onderscheid aan te brengen bij uw normering. Met algemene normen zonder dit onderscheid gaan wij niet
akkoord.
5.Concerten: 2 popconcerten met ieder 70.000 bezoekers is niet haalbaar, zeer onwenselijk: hoe komen de
mensen daar? Waar laten ze hun auto? Enz. Er is nog geen enkele ervaring met zo’n grote groep die vrijwel
tegelijk aankomt en vertrekt. U negeert uw eigen aangedragen bezwaren tegen de nadelen van het gebruik van
het Benedenveld. Met name de infrastructuur en de ontsluiting van het Benedenveld zijn ontoereikend. Dat geldt
ook voor de hulpdiensten; voor 70.000 mensen vraagt dit een hele andere aanpak.
6.Werkgelegenheid: de wens is van de vader van de gedachte: u rekent zich bij voorbaat ‘rijk’, maar in de
praktijk wordt de op/afbouw verzorgd door ervaren externe partijen die ingehuurd worden door de organisatie.
Wij hebben de overlast, de gemeente Velsen en het Recreatieschap de inkomsten.
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DORPSRAAD SPAARNDAM
GEKOZEN VERTEGENWOORDIGING VAN DE SPAARNDAMSE BEVOLKING
Wij willen graag een rustig recreatiegebied en geen extra overlast in ons dorp Spaarndam.
Met vriendelijke groet,
W. Toppen,
voorzitter dorpsraad Spaarndam
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