
 
Onderwerp: plannen met het Stadspark 
 
Geachte gemeenteraadsleden, 
 
T.a.v. uw plannen met het Stadspark hetvolgende: 
1.Ik ben het volledig eens met alle plannen e bezwaren van Stadspark Natuurlijk!. 
2.en er zwaar in teleurgesteld dat u veel,eigenlijk niets overneemt: 
 
Voor  mij zijn de evenementen op de Drafbaan w.b. de geluidsterkte echt ondraaglijk en veeeel te 
lang,van 12 uur tot 00 of 1uur snachts. 
U moet zich voorstellen: als een airco va 39 decibel al hinderlijk lawaaierig is na een tijd is 85 echt 
ondraaglijk daar elke decibel logaritmisch meer vervelden is,dus 2 dec. Meer is 4 keer zo erg,20 dec, 
meer is 400 keer zo erg en van 39 naar 85 is 46 decibel meer dus 46 x 46 =2.116 keer zo erg. 
Ik wordt daar compleet crazy van en heb niet de mogelijkheid bij al die concerten naar familie (is er 
niet meer) of vrienden te vluchten. Het is levenontwrichtend en ziekmakend. 
Het plan van een zonnepark maken of naast een renbaan voor paarden een voor mensen is veel 
beter. 
 
En dan zoon giga concert met lawaai niet slechts op 5 mei doch 12 x per jaar is echt onverdraaglijk!!!! 
Doe dat a,u.b. elders!!!!en ik ben zeer zeker niet de enige die hier zoon last van heeft, Bij die 
evenementen is het hier een leegloop van bewoners,maar die klagen amper meer omdat u toch 
steeds uw plannen doorvoert. Hopelijk luister u nu wel. 
 
Verder hoop ik dat u de huidige bomen en struiken laat staan,zowel i.v.m. het fijnstof als om nog een 
park te behouden. 
 
U die elders woont waarschijnlijk heeft er geen idee van hoe belangrijk het park is voor rust en 
recreatie,ook voor niet-feestende studenten,en ze weten allemaal allang het Stadspark te vinden 
hoor!! 
 
Tot slot nog een suggestie: bij de grote vijver bij het chinese restaurant zou u beter een leuk strandje 
kunnen maken voor kinderen e.a. die willen zwemmen. Die ruimte is nu eigenlijk onbenut 
 
Hopelijk neemt u deze klachten en suggesties hier en van Stadspark Natuurlijk! heel serieus, 
Vriendelijke groeten, 
Tanja Broekman 
 


