
 
 
Onderwerp: Inspraak toekomst Drafbaan 
 
Helaas ben ik niet in staat om aan de online bewonersraadpleging van woensdag 12 mei deel te 
nemen. 
 
Alweer een kleine 25 jaar woon ik in de omgeving van de Drafbaan. In die tijd heb ik de nodige 
ervaring opgedaan met evenementen. Hoogte- en dieptepunten, van Rolling Stones en Tina Turner tot 
een hoos (hausse) aan dance en slecht georganiseerde festivals. Met als gevolg groeiende onvrede en 
moedeloosheid vanuit de buurt. Bij klachten kan men pas na aanhoudend en zeer vastberaden 
aandringen in gesprek met gemeente of organisator. Niet aan de voorkant maar aan de achterzijde. 
Vervolgens is het de vraag wat met de klachten en inbreng gebeurt. Vaak worden deze “meegenomen” 
of is de boodschap dat alles volgens de regels is gegaan. Zonder te luisteren. Veel mensen klagen dan 
ook niet meer. Vervolgens wordt er doodleuk gezegd dat het goed gaat omdat er amper klachten zijn. 

Alstublieft: 

• Zorg dat er investeringen op de Drafbaan en de directe omgeving worden gedaan om overlast 
en geluidsoverlast te verminderen. 

• Zorg voor een rechtstreeks en laagdrempelig aanspreekpunt op de Drafbaan waar mensen met 
vragen, klachten en ideeën terecht kunnen. En dat er daadwerkelijk iets met deze inbreng 
gedaan wordt. 

• Zorg dat omgeving en reguliere gebruikers van het park ruim van te voren op de hoogte 
worden gebracht over wat er wordt georganiseerd en wanneer. Actuele informatie via 
meerdere kanalen. Het scheelt behoorlijk als je van te voren weet wat je kunt 
verwachten.  Misschien is het zelfs leuk om naar toe te gaan. Ondanks toezeggingen gaat de 
informatievoorziening keer op keer mis. 

• Centreer evenementen zoveel mogelijk op de Drafbaan, ook kleinere. Deze kunnen eenzelfde 
belasting  geven als grote evenementen. Of meer. Anders dan de rest van het park is de 
Drafbaan hierop in te richten. De ondergrond van het Stadspark is nat en kwetsbaar en paden 
zijn niet gemaakt op belasting door zwaar verkeer.  Het groen laat maanden nadien nog sporen 
zien. Maak een keuze en zorg voor duidelijkheid. 

 

Bedankt voor uw aandacht.   

Met vriendelijke groet, 

R.E. Harkema 


