
Verzonden: donderdag 16 maart 2023 23:36 
Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl> 
Onderwerp: Geluidsnormen en meldingen overlast 

Geachte leden van de Groninger gemeenteraad, 

Aankomende woensdag spreekt u over de geluidsnormen.  
In haar memo daarover belicht wethouder Molema de overeenkomst van Groningen met andere 
steden (normen overal ruimer dan die in de 'Nota Limburg'), maar verzwijgt ze het verschil van 
Groningen met die andere steden, namelijk dat Groningen als enige veel ruimere normen hanteert. 
Zie memo-pagina 73, 9-conclusies, punt 7 (tekst memo evaluatie geluidsnormen 2018).  

De standaard maximum dB(C)-normen zoals die op dit moment in genoemde steden gelden:  
Amsterdam 85 dB(C); Rotterdam 85 dB(C) in parken en 90 dB(C) op pleinen; Utrecht 95 dB(C); Zwolle 
95 dB(C); Groningen 100 dB(C).  

Met mijn dochter (21 jaar, studente RUG) woon ik in Corpus den Hoorn. Wij ondervinden thuis veel 
hinder van evenementen in Stadspark, Totohal, MartiniPlaza, bij Kaap Hoorn en op het 
Suikerfabriekterrein. Met name het gedreun van dance/techno/house geeft ons beiden veel overlast. 
Het levert slaapgebrek en stress op, met fysieke en mentale klachten tot gevolg.  
En daarin zijn wij niet de enigen!  
Bijgevoegd vindt u documenten van de overlastmeldingen over Paradigm, zoals geregistreerd door 
het Evenementenmanagement en het Meldpunt Overlast en Zorg. Neemt u alstublieft de tijd om te 
lezen wat melders schrijven en hoe ze het schrijven. Lees hun wanhoop, hun radeloosheid en hun 
machteloosheid.   
En doe dan, wat nodig is om Stadjers gezond te houden en Stad zijn leefbaarheid terug te geven: stel 
de geluidsnormen met 15 punten naar beneden bij.   
Volg het voorbeeld van Amsterdam en Rotterdam.  

Met dank voor uw tijd, 
vriendelijke groet,  



Telefonische klachten zaterdag 2 juni 2018'
- klacht over de bass tonen deze vond hij te hard.
- klacht over de bass tonen deze vond hij te hard Zelfs als hij de ramen gesloten heeft ervaart/voelt 
hij de dreun
- klacht over de bass tonen deze vond hij te hard Heeft later nog een x gebeld, 
had een klacht over de bass tonen deze vond zij te hard
had een klacht over de bass tonen deze vond hij te hard 
mevr vind dat de muziek te hard stond.

zondag 15 juli 2018 17 50 
Geachte mevrouw/ mijnheer
De openlucht muziek vanaf het paradigm terrein voor vandaag is met aangekondigd op de 
evenementenlijst Met als gevolg dat de mensen die er last van hebben hier geen rekening mee 
kunnen houden Het ligt zeer dicht bij onze woningen (admiraal de ruyterlaan) en het gedreun gaat 
de hele dag door. Pogingen om draagkracht voor dit soort evenementen te krijgen m de buurt gaan 
hiermee geen effect hebben. Aangezien er ook geen terugkoppeling is geweest naar de bewoners 
nav na de laatste informatieavond moet ik concluderen dat het beleid gericht is op de organisatoren 
en niet op de omwonenden, daarmee staat de gemeente aan de verkeerde zijde.
Overigens komt paradigm de belofte niet na dat er geflyerd zou worden bij omliggende bewoners 
voor dit soort evenementen. Ik hoor graag van u welke actie u gaat ondernemen.

19 30 uur- Peizerweg
20.15 uur - , Koenersterweg !
20.30 uur- , Akkerstraat

Geluidsmetmg 2110 uur
Van Heemskerkstraat hoek Admiraal de Ruijterlaan 55,4 DBA en 80 DBG 

Admiraal de Ruijterlaan achter CSG Augustmusschool 58,7 DBA en 85,8 DBG

21.20 uur 
21 40 uur
21 51 uur-
22 10 uur-

Eikenlaan
Johan de Wittstraat 

Nw Botermgestraat 
Nassauplem

Geluidsmetmg binnen 
97,3 DBA en 110,1 DBG

22 30 uur - First, Admmraal de Ruijterlaan
22.45 uur-voicemail, klacht maar geen gegevens achtergelaten
22.49 uur - voicemail klacht vanuit de Kraneweg
22 52 uur-voicemail, klacht maar geen gegevens achtergelaten
22.54 uur - voicemail klacht vanuit de Blekerstraat
22.55 uur-voicemail, klacht maar geen gegevens achtergelaten 
22 56 uur - voicemail, klacht maar geen gegevens achtergelaten 
22.57 uur-voicemail, klacht maar geen gegevens achtergelaten 
22 59 uur - voicemail, klacht maar geen gegevens achtergelaten 
23.02 uur - voicemail, klacht maar geen gegevens achtergelaten



23 04 uur- Josef Israelstraat terug gebeld)
23 05 uur - Rembrand van Rijnstraat (terug gebeld)
23 06 uur - voicemail, klacht maar geen gegevens achtergelaten 
23 49 uur- Van Heemskerkstraat

17.15 
18 20
18.45

19.10
19 45

20 20
20.46
21.11 
21.58 
22 00 
22 10 
22 28 
22.30 
22.35
22 47 
22.50
23 00 
23 46

uur- Frans van Mierisstraat
uur- Paulus Potterstraat '
uur- Frans van Miensstraat (2de x plus aantal keren op 

Voicemail)
uur- Van Brakelplem
uur- Kammerlmgh Onnesstraat

geweest)
uur - Geen naam; Nw Blekerstraat
uur- Koenersterweg
uur- , Adnaan van Ostadestraat
uur- Fuinbouwdwarsstraat 15
uur- Amstelstraat
uur- Lauwersstraa
uur- van Brakelplem
uur - boze meneer die geen gegevens wilde geven
uur - via voicemail 4x klachten zonder gegevens
uur- , Nw Botermgestraat
uur Koenersterweg
uur- Grote Rozenstraat
uur Tweede Willemstraat

Ma 12-8-2019 14-16 uur 
Goedemiddag,
Op Twitter beklaagde ik mij vrijdagavond al over het lawaai van het Paradigm-festival en ik kreeg het 
advies om hierover ook een mail te sturen. Op zaterdag en zondag was de herrie ook aanwezig Flet 
aantal festiviteiten m en rond de stad is de laatste jaren flink toegenomen Het is goed voor de stad 
en haar uitstraling maar een festival als Paradigm is wat betreft de duur (3 dagen) en de eenzijdige 
type muziek (veel bass en gedreun) misschien met heel geschikt om pal naast de stad te organiseren 
Ik erger me met snel aan feestjes maar dit was ronduit storend (de wind hielp ook met) Iets om 
rekening mee te houden volgend jaar.

Ma 12-8-2019 14.32 uur
Hoi, jullie krijgen vast klachten over het festival, maar omdat jullie natuurlijk alleen maar mail van 
klagers krijgen ook een mailtje voor het tegenovergestelde.
Ja, als het verder heel stil was, kon ik tot een uur of twaalf het ook m paddepoelzuid horen. Is dat 
erg? nee helemaal met, het is zo zachtjes dat je op zo'n afstand prima kunt slapen en zelf met de tv 
op heel zachtjes hoor je er binnen niks meer van.
Het heeft me wel aangemoedigd om op te zoeken wat het was, helaas waren de dag kaarten al 
uitverkocht. Mooi dat dit soort events m gronmgen georganiseerd worden1 
(en dat moet met dood gereguleerd worden met zo zacht geluid dat er op het festival zelf geen lol 
meer aan te beleven valt)



Dl 13-8-2019 09'22 
Beste gemeente,
Ik las op Twitter uw advies aan een twitteraar om haar klacht over Paradigm ook naar dit emailadres 
te sturen Ik wil hier ook graag gebruik van maken.
Ik woon aan de noordoostkant van het centrum, ver van de Suikerume. Ik heb drie dagen zeer veel 
last van de stamp gehad. Ik las net m de krant dat het geluid binnen de wettelijke normen viel. Ik zou 
de gemeente willen vragen de hoogte van de normen aan te passen, want deze normen werken 
blijkbaar met, evenals trouwens het aantal keren dat de inwoners van Groningen mogen worden 
lastig gevallen met openluchtgeluid.
Het plezier van de een zou met (zo vaak en zo hevig) ten koste mogen gaan van dat van de ander, 
naar mijn mening

Dl 20-8-2019 11:59 
Geachte heer, mevrouw,
Afgelopen keer was het vooral op vrijdag weer flink raak met Paradigm. Ik heb tot tweemaal toe 
gebeld met het verzoek om te worden teruggebeld. Dat is tot op heden met gebeurd Ik herlas de 
correspondentie van drie jaar geleden. Die is nog steeds actueel.
Ook nu was uw BOA er als de kippen bij om op Twitter te verkondigen dat men keurig binnen de 
norm blijft Waarmee elke fatsoenlijke discussie over daadwerkelijke overlast in de kiem wordt 
gesmoord Ik blijf erop aandringen om met louter te varen op decibelnormen Die dateren nog uit de 
tijd van de hinderwet en sluiten dus per definitie met aan bij de thans vooral bij een evenement als 
Paradigm constant geproduceerde laagfrequente geluiden en trillingen Ten tijde van de hinderwet 
moest deze vorm van dance nog worden uitgevonden

Ma 27-9-2021 10-10 
Beste medewerker,
Afgelopen zaterdagavond/ nacht hebben wij veel geluidsoverlast ervaren vanaf het suikerumeterrem 
m de wijk de Buitenhof. Ik zag op de agenda dat het gaat om paradigma festival. De muziek 
vergunning was afgegeven tot 23 59. Echter was alles letterlijk in huis te volgen.
Mogelijk kunt u dit meenemen in de vergunning van volgend weekend (ik zag dat het dan weer is) 
dat het geluidsniveau iets minder hard gaat ivm de naastliggende woonwijk?(l,2 oktober paradigm) 
Alvast hartelijk dank Mocht het nodig zijn ergens een officiële klacht in te dienen horen wij graag van 
u

Za 2-10-2021 17 13 
Geachte Heer, Mevrouw,
Op zaterdag 25 september jl. heb ik telefonisch een klacht ingediend tegen de geluidsoverlast van 
Paradigm De persoon die ik aan de lijn had vertelde mij dat er een vergunning is verleend voor 105 
Decibel Wat voor het Corona tijdperk 85 Decibel was Wederom is het deze zaterdag 2 oktober 
weer raak! Ik begrijp met dat er met naar de omgeving wordt gekeken. Sinds de laatste Paradigm 
voor Corona is er zoveel verandert! Achter onze tuin zijn alle bomen verdwenen én zijn er gebouwen 
gesloopt Doordat schuin achter onze tum Westerwal is ontstaan, weerkaatst al het geluid via de 
muren van de nieuwe gebouwen Dit is heel onaangenaam! De beat van de muziek is heel intense.
Ik ben heel ontevreden over het verlenen van deze vergunning. Het sociale karakter van deze 
gemeente gaat slechts één kant op

Za 2-10-2021 22.19
Geachte medewerkers van EM Gemeente Groningen,
Bij deze wil ik overlast melden door het evenement van Paradigm- Paradigm Intimate Forest Sessions 
aan de Suikerlaan op zaterdag 2 oktober 2021



Het evenement veroorzaakt een steeds terugkerend 'bonkend' geluid dat helaas ook binnen met de 
ramen te vernemen is Uw medewerker van de klachtentelefoon gaf aan dat het evenement binnen 
de geluidsnormen viel. Dat geloof ik ook graag, desalniettemin ondervind ik er wel hinder van. 
Paradigm heeft m het verleden meer overlast veroorzaakt. Het is jammer dat het nu toch ook niet 
helemaal goed gaat
Voorts is het opmerkelijk dat de vergunning voor het evenement pas op 1 oktober 2021 is verleend, 
dus daags voor het evenement, waardoor een mogelijke bezwaarprocedure gefrustreerd wordt

Zo 3-10-2021 21-08 
Geachte lezer,
Bij deze willen we u laten weten dat we dit weekend twee dagen lang van 12.00 - 00 00 hinder heb 
ondervonden van het voortdurende gedreun dat ons aan de Kraneweg vanaf het Suikerumeterrem 
bereikt. Te horen bij het lezen, het werken m de tuin, bij het koken en eten aan tafel met vrienden en 
het naar bed gaan En ga zo maar door. Deuren en ramen sluiten - wat natuurlijk al van den zotte is - 
heeft geen zin. Het aantal decibel is zo hoog dat het gedreun van de bassen van de muziek alleen kan 
worden bestreden als jezelf oordoppen m doet. De wereld op z'n kopi
Kortom geluidsoverlast die dwingend en dominant is. Graag minder decibel, koptelefoons aanbieden 
op het terrein of andere oplossingen, zodat een ieder kan genieten van hetgeen hem of haar plezier 
geeft zonder anderen te hinderen

Ma 4-10-202110'17
Omdat de evenementen klachtenlijn alleen een voicemail geeft (en ik überhaupt met van telefoneren 
hou) zou ik graag via deze weg een klacht indienen over het Paradigm evenement dat vanavond 
gehouden wordt. Ik woon in de Korrewegwijk en het klinkt hier nog alsof de speakers vlak buiten mijn 
raam staan, het dreunt mijn hele huis door

Ma 4-10-2021 10-33
Ik heb de klachtenlijn voor evenementen al gebeld, maar kreeg de voicemail. Hier in de oranjebuurt 
hebben wij erg veel last van het irritante gebeuk van paradigm Het is zondagavond, mijn kinderen 
moeten morgenochtend weer naar school, maar kunnen met slapen door dit lawaai Wij moeten 
morgen weer werken en van ons allemaal wordt verwacht dat we dan uitgerust zijn Iedereen heeft 
recht om m deze stad te wonen en wij horen geen overlast te ondervinden van een groepje mensen 
dat persé m de buitenlucht lawaai wil maken, vergunning of met Het is zondag, de dag van de rust en 
het zou de gemeente en een organisatie als paradigm sieren als ze daarmee rekening houden en de 
volumeknop omlaag draaien of gewoon het feest naar binnen verplaatsen. Ik zou het op prijs stellen 
als hier m het vervolg rekening mee wordt houden.

Ma 4-10-2021 10.51
De telefoon voor geluidsoverlast van evenementen m de gemeente wordt met opgenomen, 
dus meld ik het hier maar. woon m de hoogte en heb het hele weekend al last van die doordringend 
domme dreun van paradigm, erg vervelend voor de duidelijkheid, ook zaterdag was het 'evenement' 
hier te horen.

Opvallend hoe lage geluidsgolven v muziek #Paradigm Intimate Forrest over halve 
stad #Gronmgen drijven en 4km verder tot m huis- en slaapkamers doordreunen Meldingen uit 
binnenstad, Hortus-, Plantsoen-, Indische en Professorenbuurt @gem_gronmgen zijn geluidsnormen 
gemeten?

Ma 4 oktober 202110:46
klacht over geluidsoverlast van het gedreun aflopen weekend (zaterdag- en zondagavond) komende 
vanaf het Suikerumeterrem Ze wordt daar met goed van want zij moest de volgende werken



KN Sinds 12 00 uur hoort melder een harde beatmuziek Melder heeft zelf al onderzoek gedaan Hij 
denkt dat het komt vanaf het Suikerumeterrem, waar het evenement Planet Paradigm wordt 
gehouden. Melder geeft aan dat hij migraine krijgt van de dreun Aangegeven dat hiervoor 
vergunning is afgegeven voor vandaag tussen 12 00 en 24 00 uur Melder neemt maandag contact op 
met de gemeente.

Ma 30-5-2022 13'49
Goedenavond; via deze weg wil ik melding maken van geluidsoverlast van het paradigm event Ik heb het 
telefoonnummer gebeld wat daarvoor zou moeten dienen, maar daar wordt niet opgenomen Dus dan via 
deze weg. Ik woon m de wijk Helpman en heb al sinds de start van het evenement overkant van de beat 
van de muziek van het paradigm evenement Het volume staat veel te hard En dus het verzoek om 
contact op te nemen met de organisatie om dit soort zaken in de toekomst te voorkomen. Mijn vrije 
zaterdag is volkomen verpest door deze overlast. Ik hoop dat hier iets aan gedaan wordt bij een volgende 
gelegenheid

13 spraakbenchten voicemail + 36 geregistreerde telefoongesprekken Ontvangen van Toezicht & 
Handhaving

14.45 u heeft gebeld met een klacht over Paradigm. De bas geluiden zijn extreem hard 

1-6-2022 11.39
Flinke geluidsoverlast, ook m huis was het met mogelijk om rustige muziek te luisteren, daar was te 
veel gedreun doorheen.
Om middernacht ging het feest naar binnen, daarna hoorde ik de muziek zacht, dat was een stuk 
beter. Tip: Graag voortaan het hele evenement binnen, dan kan ik genieten en rustig buiten of 
binnen zitten.

1-6-2022 20.49
Op verschillende plekken die middag heb ik last gehad van de keiharde muziek vanuit het 
suikerumeterrem. Thuis m de Grunobuurt, bij het wandelen in het Stadspark, en bij het 
boodschappen doen bij een paar winkels aan de Peizerweg (Welkoop, Tuinland) De dreunen dringen 
door de gevels heen met name m de winkels waar personeel soms met te verstaan was. . De 
telefoonlijn waar je klachten kon meldden antwoorde met een voicemail

Ernstige geluidsoverlast. Met name de zware bassen. De ruiten trilden nog net met m de sponningen 
Waarom wordt hier door de gemeente niet tegen opgetreden Dit is een steeds weerkerend 
probleem Is de gemeente zich ervan bewust dat dit in een heel groot gebied overlast bezorgd

Verstuurd op 08 juni 2022 -10.36 
Ingevulde gegevens.
Naam van het evenement. Paradigm 
Op welk adres hebt (had) u overlast?
De overlast begon op' 04 juni 
Vanaf. lO'OO
De overlast duurde tot- 04 juni 
Tof 00:00
Omschrijving van de overlast-
Ernstige geluidsoverlast. Met name de zware bassen De ruiten trilden nog net met in de sponningen 
Waarom wordt hier door de gemeente met tegen opgetreden. Dit is een steeds weerkerend 
probleem. Is de gemeente zich ervan bewust dat dit m een heel groot gebied overlast bezorgd.



9-7-1-2022 12 23
Vanwege de te verwachten overlast vanwege de noordwestelijke wind heb ik ervoor gekozen om 
deze dag met thuis te zijn Ik weiger me in mijn eigen huis te laten gijzelen door de muziek van 
mensen die vinden dat zij meer recht hebben op een feestje dan ik op de rust m mijn eigen huis

9-7-2022 15 52
Constant hard gedreun van lage bastonen. Het is zeer ittitant.

9-7-2022 16-18
Gedreun dat al harder en harder lijkt te worden. Werkt verschrikkelijk op de zenuwen. Maar 
vergunning hè. En u bent vast voortdurend aan het meten, en het blijft netjes onder de norm. Maar 
de norm moet een decibel of 50 omlaag. Maar met mijn reactie kunt u mooi naar de organisator, en 
dan zal het een volgende keer met meer gebeuren. Verder overal juichende verhalen m de kranten, 
slechts een paar honderd klagers, waar hébben we het over! Groningen als muziekstad wordt op de 
kaart gezet1 Pfff En dan hebben we nog te gaan tot 24-00, verschrikkelijk

9-7-2022 16-19
Het geluid is verschrikkelijk hard! Zou hier alsjeblieft iets aan gedaan kunnen worden?

9-7-2022 16-35 
stampen, dreune

9-7-2022 16-47
Zeer luide bassen m huis hoorbaar bij (wind) vlagen, alsof de buurman snoeihard zijn 
geluidsinstallatie open heeft gezet. Als dit tot 24u zo doorgaat is dat met ok NB- Mijn woning is zeer 
goed geïsoleerd, ik hoor normaal gesproken vrijwel mets van buiten

9-7-2022 16-53
zeer golvend gedreun van zeer eentonige muziek, evenement duurt tot 24.00 uur (staat de wind 
voor ons ook nog gunstig) Ik hoef geen contact. In de Buitenhof en omgeving stadspark en 
suikerterrem is toch nagenoeg iedere week geluidsoverlast Dat weet het bestuur van Groningen. Een 
keer een feestje op de renbaan tot 23 00 uur prima maar sluit a u b het suikerterrem voor buiten 
evenementen, volgende week weer 4 dagen Albertus Magnus. Het houdt met op 1111 i i

9-7-2022 17.06
Gebonk van 'muziek' -- gedreun. Dwars door mijn eigen muziek heen., ook al heb ik die harder gezet. 
Bij vlagen keihard (zal letter met windvlagen te maken hebben) Graag dempen, ik ben nog aan het 
bijkomen van de week van 19-26 juni jongstleden Mijn functioneren is al behoorlijk aangetast, het 
mag ook een keer klaar zijn

9-7-2022 17.42
Harde en dreunende bass hoorbaar in woning met ramen dicht 

9-7-2022 17.57
De hele tijd getrommel eentonig gebonk.

9-7-2022 18.05
Er is een continue harde beat te horen die ook binnen m huis heel hard hoorbaar is Veel harder dan 
bij vorige events en daardoor bijzonder hinderlijk

9-7-2022 19:09



De hele dag en waarschijnlijk de hele avond harde beats die alles overstemmen 

9-1-2022 20'06
Boemend/ dreunend geluid bij vlagen, de bassen weer, zucht! 111!

9-7-2022 20.34 
Geluidsoverlast

9-7-2022 20,37
Paradigm dreunt weer eens door de hele stad Waarom moet lédereen hier toch steeds last van 
hebben7 Het is tegenwoordig iedere maand ..

9-7-2022 20'41
Lawaai, irritante beat, geschreeuw 

9-7-2022 21-14
Keiharde muziek, stampende beats vanaf vroeg m de middag

9-7-2022 21-22 
Geluidsoverlast

9-7-2022 21.55
Bastonen die doordreunen tot in huis Zeer storend en irritant, Paradigm veroorzaakt elke editie 
geluidsoverlast.

9-7-2022 21.58
Zeer harde muziek. Geschreeuw van dj's. Erg lang en ook erg vaak vh suikerume terrein.

9-7-2022 22 15
Muziek, bass, beat wat over de wijk galmt

9-7-2022 22-29 
Teveel bas, geluid, dreun

9-7-2022 22.48
Enorm harde bass, en zware tonen. Ik kan me met voorstellen dat hier een vergunning voor is 
afgegeven

9-7-2022 22 54
Ontzettend harde muziek, werdt er gewoon wakker van, harde drums en zingen 

9-7-2022 23 16
Geluid is vanaf 22. 00 zelfs binnen m huis te horen Zowel de beste als de muziek zelf is zeer goed te 
horen

9-7-2022 23-30
Vanaf 17 uur hele harde muziek, kinderen kunnen met slapen van het lawaai, en dat op zo'n 5 km 
afstand s

9-7-2022 23-31
Bonkende muziek. Zelfs met raam dicht hoor je het. En nu zoveelste keer deze zomer



9-7-2022 23’35 
Geluidsoverlast

9-7-2022 23’47
Zelfs in huis is de muziek te horen. Weer is de wijk de pineut11

9- 7-2022 00 03 
Muziek

Naam van het evenement Paradigm 
Op welk adres hebt (had) u overlast7.
De overlast begon op- 2022-07-09 vanaf. 19.00 
De overlast duurde tot.,
Omschrijving van de overlast’ Bastonen die doordreunen tot m huis. Zeer storend en irritant. 
Paradigm veroorzaakt elke editie geluidsoverlast

10- 7-2022 00 05
House muziek Veel te hard en wat ook heel irritant is’ dan weer zachter, dan weer keihard Daardoor 
is het nagenoeg onmogelijk om m slaap te vallen. Leuk al die evenementen., als je m de buurt van 
het stadspark of de suikerume woont, is het de halve zomer raak. Feestje, prima. Maar zo 
ongelooflijk hard lijkt me echt met nodig!

10-7-2022 00:45
Voortdurende de hele middag en avond dreunende bassen vanaf het Suikerume terrein Soms 
weerkaats het tegen de gevels waardoor het geluid van verschillende kanten lijkt te komen Het is 
echt extreem hoe langdurig de zelfde dreun (bas) de horen is In de tuin zitten was er met bij, op 
sommige momenten de bassen ook doordringend m huis.

10-7-2022 05:24
Vanaf za 9 juli al keiharde muziek, maar prima want zou duren tot middernacht 9 juli Echter hele 
nacht is harde muziek, met vooral harde harde bastonen, doorgegaan ...
10-7-2022 09.38 
Harde bas, muziek en gegil

10-7-2022 11.29
Rond middernacht nog steeds klaarwakker door het gedreun van Paradigm Zo zat van om iedere 
maand door hun feestje uit m'n slaap te worden gehouden!

10-7-2022 09-09
Herrie - af en aan waaiend 'gestamp' (muziek, met name bas)

24-8-2022 ll’Ol
Wederom gaat de volume knop van het Paradigm festival met factor 100 omhoog, zodat ik weer mee 
moet luisteren. Gisteravond, ondanks geluidwerende oordoppen m gedaan te hebben, kon ik het nog 
horen. Asociaal11'!!

Onderstaande berichten via het digitale meldingsformulier van 13-8-2022

Vannacht werden wij rond 01-30 wakker van het gedreun van bovenstaand evenement 
(https-//paradigm050.com/events/paradigm-x-contranum/) Deze staat met op de 
evenementenkalender. Paar uur met kunnen slapen Toen maar raam dicht en doordat we geen 
frisse lucht hadden nu hoofdpijn.



De ramen trillen hier

Veel klachten m de wijk Ruskenveen, geluid staat veel te hard1 

2 dagen extreme geluidsoverlast

hard en eentonig geluid, voornamelijk laag. buiten is met normaal te zijn, ook binnen met zeer goede 
isolatie was het geluid niet veel minder en zo hard dat slapen met mogelijk was tot na middernacht 
Naast geluidsoverlast ook veel last gehad van hard pratende / schreeuwende personen die 
waarschijnlijk onderweg waren naar huis, duidelijk onder invloed Een deel van deze personen 
bestuurde een voertuig, omdat het rustig was op de weg is dit goed gegaan maar bij meer verkeer 
was dit absoluut verkeerd afgelopen, (betreft auto's en enkele fietsers)

Te harde muziek met dreunende bassen. Leuk voor de mensen die op dat festival waren, maar ik vind 
het erg vervelend om voor de tweede avond geen rust te hebben m mijn eigen huis.

Te harde muziek gebonk zowel vandaag als gisteren

Harde muziek Urenlang. Tweede dag achter elkaar. Ónmogelijk om bij te slapen zelfs met ramen 
dicht bij 30 graden Niet te doen 2 dagen achtereen als je maandag moet werken

Het weekend werd er WEER vel te harde tering herrie geproduceerd bij een evenement met 
hersendoden zielen. Dit is een welbekend gebeuren en er wordt NIETS tegen gedaan In het tijdperk 
van de "oortjes" zou je verdomme toch eens een oplossing mogen verwachten voor de werkers die al 
vroeg (03 00) hun bed uit moeten?! Jullie maken mensen ZIEK! Egocentrische narcisten, alles voor de 
centen

De bas is echt ongekend luid

Geluid staat te hard en zo te lezen op de site duurt dit tot 06.0011 Belachelijk Harde bass die 
doorgalmt, ook door gesloten A+++ ramen Mijn manvolk moet weer om 5 en 6 uur uit bed en vroeg 
werken Slapen is bijna onmogelijk met dit geluidsniveau. Kan er met afgesproken worden... Op 
zondag tot 22.00 uur, zodat werkend Groningen op maandag ook nog gewoon kan functioneren.
Zelfs van guns and roses hadden we bij lange na met zo'n overlast Bij paradigm elke keer.

Geluid staat echt enorm hard, en dat terwijl iedereen vanwege de hitte de ramen open heeft..

Tweede avond dit weekend oerwoud geluiden, die naarmate de avond vordert als maar luider wordt

Harde muziek (ook m huis als de ramen dicht zijn). Ramen kunnen met open Kids kunnen met 
slapen Idem als gisteravond.

Alweer de hele avond het gebonk van de muziek., ik wordt daar ziek van m mijn hoofd 

De muziek is binnen te horen

Het dreunt de hele dag keihard door. Echt om gek van te worden. Met deze hitte wil je gewoon 
lekker buiten van je weekend genieten Een festival is prima maar moet het echt zo hard? Zaterdag 
en zondag flinke geluidsoverlast en het gaat maar door. Tot hoe laat? Geen idee Morgen is gewoon 
weer een werkdag voor velen. En ik zie m jullie evenementen vergunningen dat er de rest van de 
week de leeuwerik gepland staat



Het is echt verschrikkelijk, de hele avond eentonig gedreun om gek van te worden 

Wat een lawaai,

Bizar, gisteren was echt te gek., zoveel lawaai met vooral de bass die tot 2400 door dreunde 
Vandaag begon redelijk maar ook nu, een paar km er vandaan, flinke overlast Voor het gevoel gaat 
het harder naarmate de avond vorderd. De kleine kan er met meer van slapen en dat terwijl het een 
stuk hiervandaan is. Graag direct actie en zeker bij een volgende vergunning, dit kan echt met

Zaterdag en zondag de hele dag tot 's avonds last geluidsoverlast meer dan de toegestane geluid Dat 
hiervoor vergunning en zijn afgegeven. Hinderlijke bastonen Ik ga nu ook politie bellen. Ben het zat 
we moeten weer vroeg op en kunnen ermet van slapen. Schandalig.

Erg harde muziek en vooral het eentonige gedreun van de te harde bassen. Dit is al de tweede dag 
dat er overlast van is.

Geluidsoverlast as usual Elke keer nu bij evenementen op het suiker unie terrein. Zie eerdere 
melding van gisteren. Volgens mij heeft dit formulier geen enkele zin Alles voldoet altijd aan de 
normen Volgens jullie mogen festivals 12 geluidsdagen daar hebben Dat is dus de hele zomer door 
elk weekend Maar rekening houden met omwonenden wordt NiET gedaan

Zoals gisteren wordt ik weer lastig gevallen met met te verteren 'muziek' vanuit het vroegere 
suikerbietenterrem. Ongelofelijk dat daarvoor toestemming wordt gegeven Hoeveel 'mensen' zullen 
daar aanwezig zijn, zeker geen 50 000 zoals bij de Rolling Stones Hooguit 1 000 denk ik (je moet een 
hersenafwijking hebben of doof zijn om die tenngherne te kunnen waarderen) Wanneer komt daar 
een woonwijk7 Het excuus om die met te bouwen i v m vogels, vleermuizen of dergelijke kun je met 
aandragen, deze dieren zullen gisteren en vandaag ook een hartverzakkmg hebben opgelopen net 
zosls de duizenden mensen die wonen m de nabijheid van dat 'pokkebietenterrem'. Zal wel geen 
reactie krijgen van de gemeente, verschuil je maar lekker achter de procedure's Er is tenslotte een 
vergunning verleend Bah111 Zelfs kan ik m de verplichte vragen de datum van vandaag met kwijt

Wij ervaren gedurende elke dag dat het festival er is, geluidsoverlast. Na 20 00 uur zou er echt alleen 
heel zacht muziek gedraaid dienen te worden Het is helaas elk jaar dat het festival gehouden wordt, 
weer raak in negatieve zin.

2 avonden voortdurend gebonk (muziek) Gisteren tot na 12 uur... wordt er wel gecontroleerd op 
geluidsoverlast? Misschien beter om in plaats van oordopjes te verkopen bij het festival, gewoon het 
geluid lager te zetten Ik gun ieder zijn feestje, maar dit is met leuk meer

Elektronische termgdreun waardoor ik met in de tuin kan zitten Maar: ook m huis dreunt het door. 
Stop hiermee!

Last van extreem harde bas tonen Het dreunt door m huis

Het is snikheet en de ramen moeten dicht om mijn kinderen te laten slapen Het gedreun en de 
muziek is onacceptabel hard. Het kan dan wel zo zijn dat er een norm met wordt overschreden, maar 
dit is ronduit belachelijk en volstrekt onacceptabel

Ik ervaar opnieuw ernstige geluidsoverlast. Vanaf 4 uur vanmiddag neemt de geluidssterkte steeds 
meer toe. Het is nu tegen 9 uur. Ik vind het onbegrijpelijk dat de gemeente bij het verlenen van een 
vergunning het gezondheidsbelang van inwoners ondergeschikt maakt aan de belangen van de



evenementenbranche. Ik heb gister ook al 2 keer geklaagd over hetzelfde evenement op het 
suikerterrem. Zonder enig effect zodat ik een slapeloze nacht heb gehad Ik wil dat met opnieuw 
meemaken

Dit evenement zit op zo'n 350 meter van ons huis. Het is mooi weer maar door de herrie kunnen we 
met m de tuin Het is geen concert van een paar uur naar 12 uur achter elkaar De volume gaat ook 
steeds harder.

Gedreun

Zeer veel lawaai het is nu 0 00 geweest en het herrie is nog met gestopt

Jaarlijks last van paradigm. Er wordt nooit wat tegen de overlast gedaan

Harde bass en gedreun. De babyfoon springt er gewoon van aan omdat er veel geluid m de 
babykamer is. Maar dan met van de baby

Ongelooflijke termgherrie vanaf het Suikerterrem (Paradigm), hele avond al. Kennelijk is dat de 
bedoeling' website meldflt's possible to buy merchandise and earplugs on the festival terram".Het 
moet met gekker worden en zegt wat mij betreft genoeg. Geluid hier erg hard, met beperkt tot 
terrein zelf. Het is nu 23.30. Controleert gemeente de toegestane geluidsniveaus met7 Dit is tevens 
een handhavmgsverzoek van belanghebbende en een verzoek om m de toekomst dergelijke overlast 
(preventief) te voorkomen.

14-8 middag en avond aan een stuk door zware geluidsoverlast. Stomverbaasd dat er door de 
gemeente met ingegrepen Nog erger dan bij Guus and roses. We kunnen ons er met voor afsluiten, 
ook binnen is het lawaai er door alles heen. Doe iets' Nu 21 50.

Overmatig dreunende basgeluiden

AIWEER een mooie zomerdag en -avond met lekker kunnen ontspannen door OPNIEUW keiharde 
muziek van het ZOVEELSTE feest op het Suikerterrem vlakbij mijn huis.

Niet normaal dit! Is het een keer mooi weer m het weekend, kun je nog met buiten zijn. Huilende kids 
die met kunnen slapen. Mensen geven aan oordoppen m te moeten hebben op het terrein7?? Dan 
kan het volume toch gewoon naar beneden? vooral de bassen © @ ©

Extreem hard eentonig gedreun, de tweede dag al dat we overlast hebben.

Niemand kan hier slapen met die constante herrie

Het geluid is veel te hard, en vreselijk eentonig gedreun. Je dreunt je bed uit

Zaterdag was de overlast het ergst. Zware dreunen m huis Kon de televisie met meer volgen

Heel veel herrie op afstand, niet te blokken voor een normaal gehoor Ik heb mijn deuren en ramen 
dicht moeten doen bij dit huidige weer (heel warm) vanwege de enorme herrie ..

Hard gedreun



Wat is dat toch dat al die evenementen zoals nu op het Suikerum terrein m de weekenden groen licht 
krijgen. Ze weten dat als burgers klagen er pas na het weekend er wat mee gebeurt Vandaag de hele 
dag lawaai m mijn wijk en morgen de hele dag hoofdpijn En als ik een klacht indien met het verzoek 
om teruggebeld te worden dan gebeurt dat helemaal met Je hoort mets van de gemeente maar mag 
wel betalen voor studenten die feestvieren en geen belasting betalen.

Het festival Paradigm geeft enorme geluidsoverlast! Dit overschrijdt vast afgesproken 
geluidsgrenzeniHet lijkt wel oorlog1 Dit moet stoppen als het zo gaat

Het was ongelofelijk hard de muziek, de hele zaterdag knalde net uit de speakers en tot s nachts. 
Kinderen konden met slapen van het lawaai en wij zelf later ook met

hard en eentonig geluid, voornamelijk laag. buiten is met normaal te zijn, ook binnen met zeer goede 
isolatie was het geluid met veel minder en zo hard dat slapen met mogelijk was tot na middernacht. 
Naast geluidsoverlast ook veel last gehad van hard pratende / schreeuwende personen die 
waarschijnlijk onderweg waren naar huis, duidelijk onder invloed Een deel van deze personen 
bestuurde een voertuig, omdat het rustig was op de weg is dit goed gegaan maar bij meer verkeer 
was dit absoluut verkeerd afgelopen, (betreft auto's en enkele fietsers). Overlast is vanaf 16.00, 
daarvoor was ik met thuis

Enorme geluidsdreunen (alternatieve aardbeving) de hele dag

Op zaterdag 13 augustus hebben wij met name m de avonduren tussen 22.00 uur en 24 00 uur 
geluidsoverlast ervaren van het Paradigm-festival Het geluid was zo hard dat we in huis onze tv 
harder moesten zetten In de loop van de avond leek het geluid steeds meer aan te zwellen. Er was 
die avond nauwelijks wind, toch was het ervaren geluidsniveau zeer wisselend Zondag 14 augustus 
waren de weersomstandigheden (windkracht en windrichting) nagenoeg hetzelfde als de dag ervoor. 
Die avond was het geluidsniveau zeer acceptabel Als Paradigm zijn geluidsniveau met m de hand 
weet te houden, raakt het zijn draagvlak voor voortzetting m ieder geval m ons gezin totaal kwijt De 
soort muziek is al met te harden, maar als het dan ook nog zo hard klinkt raken wij zeer geïrriteerd 
Sowieso is de maat voor ons m Peizerhoven wel meer dan vol met 12 evenementen op de drafbaan 
die met enige regelmaat ons geluidsgrens overschrijden. Tel daar de nodige evenementen op het 
Suikerume-terrem bij op en een aantal evenementen m Hoogkerk, dan hoop ik dat de gemeenteraad 
nog eens na wil denken over het welzijn van zijn bewoners aan deze kant van het centrum.

Ik probeer met als een zure inwoner alle evenementen af te schieten, van belang is voor ons de 
balans. Die begint behoorlijk verstoord te raken, teveel evenementen met geluidsoverlast aan onze 
kant van de Stad.

veelte harde muziek

De muziek was de hele avond te hard Ramen dichtdoen is bij deze temperaturen ook met echt een 
optie, daardoor is de muziek de hele avond te indringend aanwezig.

Dreunende basgeluiden zodat je met ontspannen m je eigen huis en dakterras kunt zijn

De muziek was krankzinnig hard. Op flinke afstand (Ruskenveen, Hoogkerk) deed de muziek me in 
mijn slaapkamer nog pijn aan mijn oren Waardeloos'

Er is een hevig gebonk m huis hoorbaar Ook met ramen dicht terwijl, het erg warm is Wij wonen m 
Eelderwolde op afstand van het suikerterrem. Het moet afgelopen zojn met de geluidsoverlast elke



keer. Ik overweeg een rechtenjke procedure tegen de gemeente, waarom moeten wij last hebben 
van een commercieel feest vanuit een andere gemeente7

Wederom zoals m 90 procent van alle evenementen op het Suikerterrem en Stadspark veel 
geluidsoverlast Een feestje moet kunnen, maar dit is standaard De ramen staan regelmatig te 
trillen We lijken wel onderdeel van het festival. Kan dat met wat zachter???7 Dan kunnen we met 
vreugde met elkaar m de stad wonen

Vooral dat gebonk..was met normaal, gelukkig was het om OO.OOu over.

was meer lawaai als anders met normaal dat we thuis m peize en op het leekstermeer mee moeten 
genieten

Muziek was enorm hard en met te doen. Kon m mijn tuin de visite gewoon met horen De tijd vind ik 
ook te laat tot 12 uur Wij moeten als burgers om 10 uur stil zijn. En dit feestje ging gewoon alle 
perken te buiten.

De muziek was s'avonds luid en duidelijk te horen. Het ene moment harder dan weer wat zachter 
Maar de beat was luid en duidelijk hoorbaar achter m Hoogkerk In de heim leemhuisstraat was een 
verjaardag. Gasten konden elkaar met verstaan buiten door de muziek vh festival!!

Echt te veel hard en overstrmmend geluid gebonk

Wederom forse geluidsoverlast terwijl we een stuk verderop wonen

Niet normaal, constant gedreun van muziek, luid en duidelijk te horen m Hoogkerk. Er zijn ook 
mensen die de volgende dag aan het werk moeten.

Zelfs met de ramen en deuren dicht hoorden we nog gebonk van de bassen, niet normaal hoe luid. 

Harde bas

het voortdurend gedreun van de muziek maakt je gek

Vreselijk dreunen, je voelt het helemaal in je huis. Ook kun je het goed horen. Met dit weer heb ik de 
ramen dicht gedaan en nog had ik er enorm last van.

Gewoon doorgaan met feestjes maar het geluid was veel harder dan normaal en dat kwam echt met 
alleen door oostenwind Ik heb het nog nooit in huis vernomen terwijl ik juist door de warmte alles 
dicht had. Maar moest tv harder zetten om mijn muziek te kunnen horen., dus graag beetje zachter 
zetten Arme mensen die dichterbij wonen.

Je moet ramen dicht hebben en dat met deze warmte71717!?

Volume staat veel te hoog Dit kan geen muziek meer genoemd worden

Buiten zitten werd heel onaangenaam door de harde bas deunen, terwijl het feest op grote afstand 
is

Ik woon m Hoogkerk, hier trillen de hele avond de ramen al van de bass



Kom aub hier thuis het geluid meten. Niet normaal die bastonen en beats op 1 km afstand m 
Vmkhuizen Het zoveelste weekend dit jaar En opnieuw paradigm. Waarom kan het nooit normaal 
gaan Echt arrogant tov buurtbewoners We wonen hier nu 11 jaar. Sinds de events op het 
suikerterrem er zijn is de overlast structureel. Waarom wordt er nooit iets aan gedaan Altijd wordt 
er aan de normen gedaan. Die kloppen gewoon met Kom hier thuis meten

Hinderlijk gedreun van muziek

Vermoed Paradigm Hoor zware basdreunen, zwakt wat af en zwelt weer aan 

Geluid is wel heel hardm

Snoeiharde zware basdreun. De zoveelste keerüH 

Keiharde muziek welke iedere keer een stukje harder wordt

Vanaf vanmiddag al wat geluidsoverlast, maar nu loopt het de spuigaten uit. We willen slapen!

In Hoogkerk is de muziek tot dreunen toe te horen Zelfs m huis met de ramen dicht is het enorm 
hinderlijk. Als je zondag op tijd uit bed moet, heb je echt een probleem Laat staan als je in de nabije 
omgeving woont. Ik heb medelijden met de ouderen m de omgeving, mensen die op tijd uit bed 
moeten. Echt met best.

Een evenement is ok, ook als de muziek mijn smaak niet is. Maar deze muziek dreunt erg door, en 
door de warmte staat ook de avond/nacht alles open thuis waardoor de muziek nu echt vervelend 
wordti Graag eerder stoppen op de avond met deze luide dreun muziek

Het gaat om zaterdag 13 augustus Ik woon 3 km van het terrein af en meet nog steeds 50 decibel 
aan geluid van Paradigm om 12 uur 's nachts Dit festival is voor zoveel mensen een lange tijd 
geluidsoverlast, dat zou toch met zo vlakbij zoveel omwonenden moeten kunnen mogen?

Het geluid is zo hard dat ik met buiten Jan zitten omdat het met te verstaan is Het geluid gaat ook 
steeds harder lijkt het. Niet normaal.

Fijn als je kleine kinderen hebt Misschien andere plek?

Idioot harde muziek

Veel overlast geluid, zelfs in huis is het gedreun goed te horen Komt boven de tv uit 
Op de slaapkamer is het geluid zeer goed hoorbaar
Erg vervelend als je m ploegendienst werkt en je nachtrust nodig hebt Op deze manier dus met

Volume wordt savende steeds harder gezet, en de grond trilt helemaal van het gedreun (zware 
bastonen)

Zware basdreun en trommelgeluid, ritmische herrie overlast m huis maar ook bij ruskenveenseplas 
dreunde het over het water

Het is weer zover Kunnen weer met zonder muziek waar wij met om vragen m de kamer en buiten 
zitten en boven m de slaapvertrekken met slapen Gezellig (helaas de wind staat voor ons verkeerd) 
Een gedreun.



Doe die festivals toch in de martini hal Heeft niemand er last van.

De bassen staan dusdanig hard dat ik het festival live mee kan krijgen met de ramen dicht m huis 

Dit is wel erg extreem, de hele dag drumgeluiden

Ik ervaar ernstige overlast van de voortdurende keiharde muziek De voortdurende keiharde, 
stampende dreunen, die ook nog eens tegen de gevel van ons huizenblok weerkaatst worden, zodat 
ik alles ook nog keihard m de echo hoor. Ik kan zo absoluut met in slaap vallen en hoop dat het snel 
eindigt Ik vind het de hele middag al erg onprettig, deze herrie, maar nu, in de avond en nacht kan ik 
het echt met meer hebbenimi ( Het is nu al half 12 's nachts en nog gaat het door)

Absurd hoog en laat geluidsniveau 111

Ik heb om 6 uur ook al een klacht ingediend over geluidsoverlast vanaf het suikerterrem Inmiddels is 
het over 11 uur 's avonds en de overlast is sinds vanmiddag nog veel meer toegenomen Het is met te 
harden. Ik heb geprobeerd m slaap te komen, maar dat is onmogelijk Ik heb geprobeerd op een 
andere plaats in huis te slapen maar dat helpt met Het gedreun dringt overal door Dit is 
buitensporig en heb ik m alle jaren dat ik hier woon nog nooit in deze mate meegemaakt Ik wil dat 
het onmiddellijk stopt.

Nu voor de zoveelste keer last van evenementen m Groningen. Het is net of de DJ bij de buren m de 
tuin staat. De bass is voelbaar m de slaapkamer.

Bi zar hoogkerk zit mee te dreunen om 2300.. dat hier een vergunning voor gegeven is . die bass 
dreunt door het huis heen

In de laatste uren ging het geluid (vooral de bass) erg omhoog. Met A+++ glas en ramen dicht nog 
veel overlast

Absurd harde muziek

Zelf met de ramen dicht (echt met wenselijk met dit warme weer) en oordoppen, lukt het me met om 
met deze dreunende basmuziek m slaap te vallen )-•

Het is inmiddels na 23 uur en nog steeds neemt het lawaai met af

Ik heb op de website van Paradigm gekeken, en zie dat er daar oordopjes verkocht worden aan 
festival gangers. Tevens wordt gewaarschuwd dat gehoorbeschadigmg voor eigen risico is Dit is toch 
te gek voor woorden. Ondertussen zit ik thuis met de hele avond een irritante beat die met te 
negeren is Hele avond naar de .... Hartelijk dank, gemeente, voor deze ergernis (ps dit is sarcasme) 
Kunnen jullie eens gaan meten7 Ik zie steeds dat er geen overschrijding wordt gemeten, maar dat 
gebeurt ook alleen als je echt meet. Ik trek de meting m twijfel. Als die wel klopt zijn de normen te 
hoog, dit is echt onacceptabel. Belachelijk

Ik klaag zelden tot nooit, maar t loopt nu de spuitgasten uit. Basdreun gaat maar door, overheerst de 
tv.

De hele avond al een vreselijke bas dreun vanaf het suikerume terrein "Paradigma".
Van slapen is geen sprake met die herrie.

We horen het in onze woning m hoogkerk, dit veroorzaakt nogal wat hinder.



Extreem harde muziek

Heel veel gedreun, is nu wel genoeg Gun iedereen zijn plezier, maar dit is met leuk meer.

Zeer hard geluid en gedreun van het suikerume terrein

Het is 23.00 uur. Slapen kan met de ramen dicht m Roderwolde vanwege het gedreun vanuit 
Groningen Is het nu echt nodig om zoveel lawaai te produceren? Dit is het zoveelste evenement 
waarbij een hoog aantal decibels kennelijk nodig is om voor gezelligheid en daarnaast doofheid te 
zorgen Het zou de gemeente Groningen sieren als zij het aantal decibels aanzienlijk zou verlagen Ik 
zou graag m gesprek willen Graag terug bellen op >nummer verwijderde.

geluid draagt erg ver en lijkt qua decibel alsof de buren een feestje hebben en met km's ver weg wat 
paradigm is

Zeer vervelend, hard doordreunend geluid Continue, kan er met van slapen

Nog steeds geluidsoverlast van Paradigm. Is erger geworden sinds eerste melding Ronduit 
schandalig deze herrie terwijl je het liefst buiten wilt zitten Maar dat kan dus écht met.

Rand Hoogkerk bij snelweg gigantische geluidsoverlast. Binnenshuis is de muziek gewoon mee te 
luisteren (met de ramen dicht)

De muziek staat is echt giga hard Ik kan zowel binnen als buiten muziektonen m variatie horen De 
beat is maw met het enige wat je hoort. Dit is echt ongekend Als dit tot 8 uur 's ochtends zo door 
gaat is er m de wijde omgeving niet normaal te slapen. Dit kan echt met Tijd tot nu ingevuld. Rest 
nacht weet ik nog met.

Erge geluidsoverlast

Een vreselijke beat dreun vermoedelijk van oaradigme op suikerfabriek terrein Kleinkind voor nodig 
weer naar huis gebracht omdat het met kon slapen. Asociaal zoveel herrie

Wij wonen in Roderwolde. Moeten de bassen op het Suikerterrem werkelijk zo hard staan dat we 
hier weg dreunen7

Geen problemen mee dat er een festival. Maar de muziek staat gewoon iets te hard.

Ons hele weekend wordt gedomineerd door rotherrie We wonen er hemelsbreed 350 meter vanaf 
SCHANDALIG'

Onacceptabele muziek/gedreun overlast

Muziek staat veel te hard

Geluidsoverlast

Veel te harde,zware muziek

Kan thuis de tv met meer horen staat echt veel te hard



Is het eindelijk koel genoeg om de ramen open te doen, komt de bas en dreunen van Paradigm 
binnen. En dat terwijl de wind uit de andere richting komt. Ik zou het fijn vinden als u uw 
geluidsnorme zou heroverwegen Wij worden hier zo met blij van En dit gaat vast nog wel even door 
Weg nachtrust' de keuze is of herrie of hitte

Huis trilt dervan, zo hard

Hoor binnen zelfs met oordoppen m de bas beat van het festival Ik probeer van de gemeente te 
snappen dat dit wordt toegelaten, maar helaas, dat lukt met. Ik snap met dat aan dergelijke 
verstorende, en voor bezoekers en omwonenden waarschijnlijk oor en welstand beschadigende 
evenementen wordt meegewerkt, terwijl er geen enkel aantoonbaar voordeel voor de stad aan zit. 
Ronduit belachelijk Een enkele keer kan, maar het is de hele zomer al raak.

Ik probeer een concert op tv te kijken Maar het is echt te gek hoe hard de lage tonen alles 
overstemmen Slapen moet straks ook met allerlei aanpassingen Irritant is die

Wat een ontzettend naar geluid! Echt met normaal, het dreunt door je hoofd, al uren nu En ik ben 
echt wel wat gewend.

We zitten 2,5 km hier vandaan en de bassen dreunen door het huis, buiten zitten (27 graden) is met 
te doen

zelfs met de ramen dicht hoor je een permanente ( hoofdpijnverwekkende ) dreun in je huis. Deze 
klacht komt uit Oostwold / WK

Ondanks NO wind behoorlijke overlast van de bassen en dreunen Wordt weer een zware nacht kwa 
slapen Het is nu 22.30, maar het zal nog wel even doorgaan. Wordt hier zo met blij van We wonen 
in De Held en krijgen zowel Stadspark als Suikerume festivals over ons heen ;-(

Het is echt een vreselijke herrie m de Buitenhof van Paradigm. Het is gewoon buiten met uit te 
houden om te zitten. En met deze hitte wil je gewoon buiten zitten

Tot laat nog veel lawaai van het muziek. Voornamelijk de bass die erg door dreunt Onze kleine kan 
er met van slapen, bizar hoe hard en hoe lang het door gaat

In huis nog het lawaai van een centrifugerende wasmachine met normaal

Veel geluidsoverlast

De muziek staat echt belachelijk hard en de bass is met te doen. Zelfs met de ramen en deuren dicht 
klinkt het hard, alsof hier binnen de radio aan staat

extreem I harde muziek echt met normaal meer dit geluidsniveau, het is net alsof ik op het 
festivalterrem ben/woon Zo kan toch geen mens slapen, heel Hoogkerk heeft er last vani

We willen met te veel zeuren en het zal ook best binnen de norm zijn. Maar deze geluidsoverlast is 
abnormaal het gaat de hele avond al en het is nu bijna 22 30 uur. We kunnen ons niet voorstellen dat 
we de enige klagers zijn vooral de bassen komen boven het geluid van onze tv uit

"Ik zit m mijn tuin op het stadspark te genieten van het prachtige weer. Vanaf een uur of 16.00 is er 
een steeds een beetje harder wordende lawine aan bastonen te horen. Het is nu 22.24 en het 
dreunt domweg. Waarom moet het zo hard? Waarom moet ik verplicht mee 'gemeten' 7



In Hoogkerk zijn de dreunen van paradigm duidelijk te horen

De bas is tot m hoogkerk te horen en ik kan er met door slapen. Wordt er geen rekening met de 
mensen die de volgende morgen moeten werken gehouden11111 Dit is de zoveelste keer ik ben er nu 
echt wel zat van Graag dat er wordt ingegrepen want anders weet ik waar ik en mijn volgelingen bij 
de volgende verkiezingen op stemmen @ (y) @ @ @ @

Zware continue dreunende bas Wordt straks met slapen met ramen open, wel gewenst met deze 
temperaturen

Het festival paradigm is dit weekend Onaanvaardbare lawaaioverlast. Wij hebben een kleinkind op 
bezoek die met kan slapen Maar ook voor ons is het onaanvaardbaar het verguld het plezier van een 
mooie zomeravond

Het lijkt wel oorlog! Het overschrijdt vast alle afgesproken geluidsgrenzen Stop hiermee!

De dreun is veel en veel harder dan we bij vorige gelegenheden hebben gemerkt Vanwege de 
weersomstandigheden kun je in alle redelijkheid met verwachten dat mensen ramen en deuren 
sluiten Kan me met voorstellen dat deze overlast binnen de grenzen valt van de regels gesteld m de 
vergunningverlening Totaal onacceptabel!

Weer een groot deel van de dag en laat in de avond ontzettende geluidsoverlast van een evenement 
op het Suikerterrem, dit keer Paradigm Het is hartstikke warm maar de ramen en deuren kunnen 
met open vanwege het oorverdovende lawaai. Wat een waardeloze pretparkstad is Groningen 
inmiddels. Ik woon en werk hier! 11 Het zoveelste feestje van andere mensen (grotendeels van buiten 
de stad) maakt het voor mij onmogelijk om uit te rusten na een week werken.

Niet normaain De hele avond gedreun, deuren/ramen dicht het maakt met uit monotone dreun overal 
door heen Ik wil hier nog net met gaan vloeken Maar ik mag toch hopen dat dit met geaccepteerd 
wordt dat een hele woonwijk m een onuitstaanbare herrie moet zitten

Je kunt buiten met zitten, zo hard Het is net alsof het geluid van 2 straten verderop is In huis dreunt 
de bass ook

Keiharde muziek. Ramen moeten hierdoor dicht blijven Dan nog keiharde muziek overlast binnen 
Kids kunnen met slapen.

Gigantische geluidslast (geluidsdruk) van de lage tonen cq bassen Logerende kleinkinderen huilen 
dat ze met kunnen slapen! Dit uiterst hinderlijke geluidseffect meetje met met een standaard dB 
meteri Walgelijk dat dit blijkbaar wordt toegestaan door de Gemeente Groningen Zoveel hinder op 
deze afstand! Bah bah bah' Doe hier wat aan!

Ongekend gedreun van de bas

Jongens, dit kan toch met. Ik woon in Hoogkerk Dat festival is 3km bij me uit de buurt Waarom 
klinkt dat festival nog luider dan toen mijn buren letterlijk onder mijn raam een bruiloft vierden7 Dat 
gaat toch nergens meer over? Waar is de regelgeving? Doe hier iets aan! Je zal er maar naast wonen1

Hele dag gedreun Het wordt alleen maar harder sinds vorige klacht ....

Waarom moet de bas zo hard staan, wij moeten met deze hitte slapen met de ramen dicht en dan 
hoor je nog steeds de bas bonken



Vreselijke eentonige bas, verder hoor je mets (ja achterlijke drum), om gek van te worden Volgende 
keer maar m Haren. Dan wordt waarschijnlijk geen vergunning gegeven (terecht) Ongelofelijk dat 
dergelijke 'muziek' zo luid afgespeeld mag worden.

De hele middag en avond veel geluidsoverlast tussen 20.20 en nu 22 10 is de geluidsnorm in huis het 
zelfde als dat ik een motorfiets met draaiende motor naast mij heb staan ik woon m Hoogkerk en 
begrijp met dat jullie wederom een vergunning hebben afgegeven voor dit evenement

In huis zijn de beats van het festival nog duidelijk te horen/voelen bas dreunt heel erg door alsof het 
feest m mijn tuin is

Wij ervaren vanavond al geruime tijd geluidsoverlast. Onze kinderen kunnen er met van slapen 

Dat gebonk bij deze temperatuur werkt op mijn zenuwen 

Geluid is soms veel te hard

De bass draagt enorm. En dit mag tot maandagochtend 06-00 uur?

Steeds op wisselende geluidssterkte, kei hard en dan wee zacht gewoon takke herrie. Wij zitten in 
oons tuinhuisje aan de rand van het Staddspark en het is al sinds einde van de middag bezig Het is 
nu half tien s avonds als je het hier al zo hard hoort .

Enorm last van de bas Dit is echt met normaal.

Behoorlijke dreun al vanaf begin avond Vanmiddag ging goed geen last gehad.

Muziek is te hard en zeer onprettig, binnen met ramen dicht zelfs mijn eigen muziek overstemmend, 
dit kan toch met binnen de norm vallen? Daarbij, waarom die herrie opeen plek waar zoveel mogelijk 
mensen er last van hebben? Ga ergens heen waar het minder dicht bevolkt is. De festivalgangers 
komen toch maar voor een klem deel uit de stad. Meeste komt van buiten Moetje daar de stadjers 
elk weekend mee opzadelen?

De wind zal wel verkeerd staan.... We kunnen met gewoon buiten zitten, de dreunen van de muziek 
zijn te hinderlijk. Is nu 21 12u, gaat al bijna een half uur nu zo. Net 21.14: dj wisselt zeker net 
even .oh nee, is ie weer!

Keihard basgeluid overstemd alles hier m huis met een baby van 10 maanden.

Uren achter elkaar hevige geluidsoverlast. Zelfs binnen duidelijk hoorbaar. Wij krijgen er een 
rusteloos gevoel van en ervaren dit als hinder.

Extreem gedreun, veel te harde muziek

We hebben een huisje to camping stadspark, wij en andere recreanten zijn maar naar huis gegaan, 
keiharde dreunen van suikerume terrein, werd steeds harder Dat deze decibellen mogen zo dicht bij 
de huizen dat snapt niemand Graag aktie tegen deze lawaai schoppers Komt het met uit het 
Stadspark, dan komt het wel van het Suikerterrem, wij zijn deze overlast meer dan zat

Keiharde muziek vanaf Suikerterrem Kunnen met rustig m eigen tuin zitten



Te luid

We wonen hemelsbreed bijna naast paradigm We hebben helaas geen bericht ontvangen over dat 
dit festival plaats zou gaan vinden en hebben nu én door de hitte én door de herrie zeer veel moeite 
onze pasgeboren tweeling en onze peuter m slaap te krijgen.

Het lijkt wel of het maar een paar honderd meter vanaf hier is Geluidsniveau dreunt aardig door Het 
lijkt mij sterk dat het met hoger is dan het maximale toegestane aantal dB.

Echt ongekend welke keuzes hier zijn/worden gemaakt1 Dit festival bezorgt overlast voor velen in 
deze wijk. Hier heeft echt niemand om gevraagd, en toch gebeurt het Één diarree aan elektronisch 
gedreun Overlast m alle vertrekken van het huis, om van de tuin nog maar te zwijgen. En. met 
muziek heeft dit toch echt niets te maken Wat is de meerwaarde? Kap hiermee! Maak, en houd, de 
Stad leefbaar voor iedereen!

Constant gebonk

De hele tijd door luid gedreun. Als bewoners naast stadspark klagen we met snel, hoort er allemaal 
bij m een stad Zo luid en indringend als deze keer hebben we met meegemaakt m de 10 jaar dat we 
hier wonen

De Bas is echt met leuk meer1

Ik ervaar al sinds 3 uur vanmiddag ernstige geluidsoverlast, waardoor ik met buiten kan zitten En 
juist met dit weer. Het is nu 8 uur m de avond en het dreunende geluid neemt alsmaar toe. Zelfs m 
mijn woning moet ik oordopjes dragen. Ik denk dat de overlast van het Suikerterrem komt. Het is met 
te harden

Inmiddels heel wat gewend aan geluidsoverlast maar het is vandaag extreem luid 

Enorm gedreun van muziek

Veel te harde muziek Vooral de lage eentonige bassen zijn erg irritant Zelfs m huis met driedubbel 
glas is het duidelijk te horen

Kan met gezellig m de tuin zitten ivm harde muziek. En dan woon ik er nog een behoorlijk stukje 
ervandaan

Veel te harde Bas muziek. Stop hiermee en grijp m. Waarvoor heb ik eigenlijk gestemd op groen links. 
Dit is één keer en nooit weer

Buitenevenement met dreunende muziek Windrichting Oost waardoor veel geluidoverlast ook 
binnenshuis.

Één grote dreun waar je knettergek van wordt Het is prachtig weer om buiten te zitten maar het 
lezen van een mooi boek is er met bij met dit lawaai.

Veel te veel lawaai. Stop hiermee.

Één en al zware duren de hele dag en avond.



Begrip voor een festival is er Als dit de toekomst is van het m hoogkerk wonen en geregeld in het 
monotone gedreun zitten is het relax en rustig in je tuin zitten voorbij helaas, zelfs binnen te horen 
met de deur dicht

Zware Bas gedreun de hele middag en avond. Begon al op vrijdag middag 12 aug 2022. Doe hier iets 
aan je wordt er hons dol van. Temperatuur buiten 30 graden. Veel mensen zitten tot m de avond 
buiten

De keiharde bas is fysiek voelbaar en duurt maar voort, de hele dag Ik krijg er letterlijk hoofdpijn 
van en vrees voor de avond en voor de zondag die nog moet komen Een aantal openluchtconcerten 
vind ik prima. Een festival dat drie volle dagen en nachten duurt en zoveel geluidsoverlast 
veroorzaakt met.

Eentonige harde repeterende muziek.

Kneiterharde bas en nare synthetische tonen, krijg er hoofdpijn van 

Heftige basgeluiden

Gedreun gaat door je hele lijf heen, je kunt met buiten zijn Terwijl dit een woongebied betreft, 
mensen mogen blijkbaar meegenieten, het hele week-end lang, van het 'feest' van anderen. Het 
gekke is, dat degenen, die van rust houden, nooit overlast veroorzaken bij de groep, die zo van herrie 
houdt.

Alweer lawaai overlast m onze buurt Gisteravond was het al raak en nu weer de hele dag. Met mijn 
vorige klacht van een aantal weken geleden is dus mets gebeurt. Ben het echt zat deze keer en wens 
maandagochtend door een ambtenaar die hier over gaat teruggebeld te worden, het is nu 17 00 uur 
en het gaat waarschijnlijk nog de hele avond door.

Kan onmogelijk m de tuin zitten wegens aanhoudende dreun Echt belachelijk dat ik m mijn eigen 
tuin overlast moet ervaren van een feestvierde meute.

Normaal maakt het me met zoveel uit, feestje op zn tijd maar nu vanaf 15 00 uur zo'n heftige bas , 
grond " trilt" en dat m Hoogkerk, kan wel iets zachter lijkt mij en wel NU

Constante dreun We zitten hier m de tuin, snikheet weer. Normale stadsgeluiden (zoals verkeer) 
vinden we acceptabel Maar dit gebonk en herrie van een muziekfestival met Organiseer dat ergens 
anders of zorg dat de buurt ernaast er geen last van heeft Als ik dit hoor verwacht ik dat dit 
doorgaat, de hele middag en avond Klaar mee



Welk type overlast wilt u 
melden?

Hoe vaak ervaart u overlast:

Op welke moment van de 
dag:

Omschrijving van de overlast 
/zorg:

Melding:

Datum melding:

Overlast en zorg

13-08-2022

Geluidsoverlast - Evenement

Meerdere keren per jaar 

Avond en nacht

nu overlast evenement op suiker terrein Groningen erger dan ronkende auto 
voor de deur of een centrifugerende wasmachine

Hebt u zelf al iets Wat dan7
ondernomen tegen de
overlast?

Locatie overlast (U kunt de Suikerlaan 
plek van de overlast 
aanklikken op de kaart, of 
hieronder het adres invullen.)

9

SV"

Wat verwacht u van het Ik wil zeker weten dat de gemeente op de hoogte is Ik hoef geen contact over
meldpunt Overlast en Zorg? deze melding

Uw gegevens

Uw gegevens zijn veilig de overlastgever krijgt nooit van ons te horen wie de melding heeft gedaan En wij delen 
uw gegevens niet met andere organisaties zonder uw toestemming Lees ons privacy statement.

Persoonlijke gegevens

Voornaam:

Achternaam:

Adres:



E-mailadres:

Verklaring: Ik geef de gemeente Groningen toestemming mijn gegevens te verwerken 
voor deze melding

Zaaknummer 432830-2022



Welk type overlast wilt u 
melden?

Melding:

Datum melding:

Overlast en zorg

13-08-2022

Geluidsoverlast - Evenement

Hoe vaak ervaart u overlast:

Op welke moment van de 
dag:

Omschrijving van de overlast 
/zorg:

Hebt u zelf al iets 
ondernomen tegen de 
overlast?

Meerdere keren per jaar 

Wisselend

Sinds de middag geluidsoverlast van het evenement Paradigm Het is echt 
ongelofelijk hoe hard het geluid staat

Dat kan ik met Geen idee wie ik daarvoor moet benaderen

Locatie overlast (U kunt de Suikerlaar
plek van de overlast 
aanklikken op de kaart, of 
hieronder het adres invullen.)

sv
V

P

Aanvullende informatie over Suiker terrein 
de locatie:

Wat verwacht u van het Ik wil zeker weten dat de gemeente op de hoogte is Ik hoef geen contact over
meldpunt Overlast en Zorg? deze melding

Uw gegevens

Uw gegevens zijn veilig, de overlastgever krijgt nooit van ons te horen wie de melding heeft gedaan En wij delen 
uw gegevens met met andere organisaties zonder uw toestemming Lees ons privacy statement.

Persoonlijke gegevens

Voornaam:



Achternaam:

Adres:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Verklaring: Ik geef de gemeente Groningen toestemming mijn gegevens te verwerken 
voor deze melding

Zaaknummer 432794-2022



From: noreply@groningen nl
Sent: 13-08-2022 22 14 48
To: info@gronmgen.nl
Subject: Interne overdracht - melding openbare ruimte 432819-2022

Zaaknummer 432819-2022 

MELDING:
Hoofd-/subcategone Vervuiling openbare ruimte / Graffiti (racistisch/kwetsend)
Objectnummer
Omschrijving Het festival Paradigm geeft enorme geluidsoverlast' Dit overschrijdt vast afgesproken geluidsgrenzen' 
Het lijkt wel oorlog' Dit moet stoppen als het zo gaat

LOCATIE MELDING:
Adres
Nadere omschrijving locatie: Hoogkerk-Zuid, Hoogkerk e o ,
Coördinaten 53 20356045987512, 6 503795674732655

MELDER:
Naam
Email

OVERIGE INFORMATIE (indien aanwezig):

mailto:info@gronmgen.nl


Welk type overlast wilt u 
melden?

Melding:

Datum melding:

Overlast en zorg

15-08-2022

Geluidsoverlast - Overige geluidsoverlast

Hoe vaak ervaart u overlast: Maandelijks

Op welke moment van de 
dag:

Omschrijving van de overlast 
/zorg:

Hebt u zelf al iets 
ondernomen tegen de 
overlast?

Avond

zeer harde muziek Paradigm Suiker terrein Groningen

dit lawaai is vrijdag 12 aug begonnen en het hardst was zondag avond tot 
24 00 uur snachts, je doet geen oog dicht he, geen raam kunnen openen met 
de Hitte, het was net of je d'r Live bij zat zo harde muziek

Locatie overlast (U kunt de Zuiderwe 
plek van de overlast 
aanklikken op de kaart, of 
hieronder het adres invullen.)

M|(We/nveo

iW»0

* %
Aanvullende informatie over 
de locatie:

CS»8*'

Suiker terrein voormalig Suikerfabriek

Wat verwacht u van het Ik wil graag contact over mijn melding
meldpunt Overlast en Zorg?

Uw gegevens

Uw gegevens zijn veilig de overlastgever krijgt nooit van ons te horen wie de melding heeft gedaan En wij delen 
uw gegevens niet met andere organisaties zonder uw toestemming Lees ons privacy statement.

Persoonlijke gegevens

Voornaam:



Achternaam:

Adres:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Verklaring: Ik geef de gemeente Groningen toestemming mijn gegevens te verwerken
voor deze melding

Voorvoegsels:

Zaaknummer 435312-2022



Welk type overlast wilt u 
melden?

Melding:

Datum melding:

Overlast en zorg

09-07-2022

Geluidsoverlast - Evenement

Hoe vaak ervaart u overlast: Meerdere keren per week

Op welke moment van de Avond
dag:

Omschrijving van de overlast Veel geluidsoverlast van festival suikerume/paradigma terrein 
/zorg:

Hebt u zelf al iets Nee
ondernomen tegen de
overlast?

Locatie overlast (U kunt de Suikerlaan
plek van de overlast 
aanklikken op de kaart, of 
hieronder het adres invullen.)

A

%

Zaaknummer 367314-2022



Welk type overlast wilt u 
melden?

Melding:

Datum melding:

Overlast en zorg

31-05-2022

Geluidsoverlast - Evenement

Hoe vaak ervaart u overlast: Eenmalig

Op welke moment van de Avond en nacht
dag:

Omschrijving van de overlast En de middag geluidsoverlast van Paradigm, een gekmakend gebonk van 
/zorg: slagwerk

Hebt u zelf al iets Nee
ondernomen tegen de
overlast?

Locatie overlast (U kunt de lllegaliteitslaan
plek van de overlast 
aanklikken op de kaart, of 
hieronder het adres invullen.)

^oenersteiweg

S®5
L®f'

Ofvderdulkersstjj,

%

-T3&

è.
<2.

<£1

\
ML

x\\e#

Aanvullende informatie over Bij mijn huis 
de locatie:

s]e' e\S>

Wat verwacht u van het Ik wil graag contact over mijn melding
meldpunt Overlast en Zorg?

Uw gegevens

Uw gegevens zijn veilig de overlastgever krijgt nooit van ons te horen wie de melding heeft gedaan En wij delen 
uw gegevens niet met andere organisaties zonder uw toestemming Lees ons privacy statement.

Persoonlijke gegevens

Voornaam:

Zaaknummer 284498-2022



Achternaam:

Adres:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Verklaring: Ik geef de gemeente Groningen toestemming mijn gegevens te verwerken
voor deze melding

Voorvoegsels:

Zaaknummer 284498-2022



Welk type overlast wilt u 
melden?

Hoe vaak ervaart u overlast:

Op welke moment van de 
dag:

Omschrijving van de overlast 
/zorg:

Hebt u zelf al iets 
ondernomen tegen de 
overlast?

Locatie overlast (U kunt de 
plek van de overlast 
aanklikken op de kaart, of 
hieronder het adres invullen.)

Melding:

Datum melding:

Eenmalig 

Dag en nacht

Luid lawaai, bonzende beat 

Oordopjes

Nijhofflaan

Overlast en zorg

28-05-2022

Geluidsoverlast - Evenement

>9^ \
%

VW\'t'°

&

Wat verwacht u van het 
meldpunt Overlast en Zorg?

aW®5

0°'
(\0.®

\
%%

Ik wil zeker weten dat de gemeente op de hoogte is Ik hoef geen contact over 
deze melding

Uw gegevens

Uw gegevens zijn veilig de overlastgever krijgt nooit van ons te horen wie de melding heeft gedaan En wij delen 
uw gegevens met met andere organisaties zonder uw toestemming Lees ons privacy statement.

Persoonlijke gegevens

Voornaam:

Voorvoegsels:

Achternaam:

Zaaknummer 278217-2022



Adres:

E-mailadres:

Verklaring: Ik geef de gemeente Groningen toestemming mijn gegevens te verwerken
voor deze melding

Zaaknummer 278217-2022



Welk type overlast wilt u 
melden?

Melding:

Datum melding:

Overlast en zorg

30-05-2022

Geluidsoverlast - Evenement

Hoe vaak ervaart u overlast:

Op welke moment van de 
dag;

Omschrijving van de overlast 
/zorg:

Hebt u zelf al iets 
ondernomen tegen de 
overlast?

Locatie overlast (U kunt de 
plek van de overlast 
aanklikken op de kaart, of 
hieronder het adres invullen.)

Eenmalig 

Dag en nacht

Geluidshinder van Paradigm op zaterdag 28 mei 2022 in de middag en de 
avond tot middernacht een constante dreun, ook met ramen en deuren dicht 
Hoger in huis (slaapverdieping) ook melodie, maar het pompende gedreun 
(eigen aan het type muziek) overheerste Dodelijk vermoeiend, maar op een 
voor mij normale tijd naar bed zat er opnieuw met in de 5e keer sinds 
Koningsnacht

Neen

Suikerlaan, Groningen

Aanvullende informatie over Suikerterrem 
de locatie:

Wat verwacht u van het Ik krijg graag een afschrift van mijn melding per e-mail Ik doe die, zodat de
meldpunt Overlast en Zorg? gemeente op de hoogte is

Uw gegevens

Uw gegevens zijn veilig de overlastgever krijgt nooit van ons te horen wie de melding heeft gedaan En wij delen 
uw gegevens met met andere organisaties zonder uw toestemming Lees ons privacy statement.

Zaaknummer. 278772-2022



Persoonlijke gegevens

Voornaam:

Achternaam:

Adres:

E-mailadres:

Telefoonnummer;

Verklaring; Ik geef de gemeente Groningen toestemming mijn gegevens te verwerken
voor deze melding

Zaaknummer 278772-2022



Welk type overlast wilt u 
melden?

Hoe vaak ervaart u overlast:

Op welke moment van de 
dag:

Omschrijving van de overlast 
/zorg:

Hebt u zelf al iets 
ondernomen tegen de 
overlast?

Locatie overlast (U kunt de 
plek van de overlast 
aanklikken op de kaart, of 
hieronder het adres invullen.)

Melding:

Datum melding:

Meerdere keren perjaar 

Avond

Geluidsoverlast muziek Paradigm 

Zoals9

Suikerlaai n

Overlast en zorg

29-05-2022

Geluidsoverlast - Evenement

i

Wat verwacht u van het Ik wil graag contact over mijn melding
meldpunt Overlast en Zorg?

Uw gegevens

Uw gegevens zijn veilig de overlastgever krijgt nooit van ons te horen wie de melding heeft gedaan En wij delen 
uw gegevens met met andere organisaties zonder uw toestemming Lees ons privacy statement.

Persoonlijke gegevens

Voornaam:

Voorvoegsels:

Achternaam:

Zaaknummer 278277-2022



Adres:

E-mailadres;

Verklaring: Ik geef de gemeente Groningen toestemming mijn gegevens te verwerken
voor deze melding

Zaaknummer 278277-2022



Welk type overlast wilt u 
melden?

Melding:

Datum melding:

Overlast en zorg

28-05-2022

Geluidsoverlast - Evenement

Hoe vaak ervaart u overlast: Meerdere keren per jaar

Op welke moment van de Avond
dag:

Omschrijving van de overlast Bv paradigm heeft heftige bastonen waar je gewoon misselijk van wordt in je 
/zorg: eigenhuis

Hebt u zelf al iets Protesteren tegen toename evenementen in gronmgen stad
ondernomen tegen de 
overlast?

Locatie overlast (U kunt de Suikerlaan , 
plek van de overlast 
aanklikken op de kaart, of 
hieronder het adres invullen.)

90^

\

A

Aanvullende informatie over Suikerlaan/ stadspark/ drafbaan , verschrikkelijk voor omwonenden
de locatie;

Wat verwacht u van het Graag wat doen aan de harde bastonen waar je misselijk van wordt in je flat
meldpunt Overlast en Zorg?

Uw gegevens

Uw gegevens zijn veilig de overlastgever krijgt nooit van ons te horen wie de melding heeft gedaan En wij delen 
uw gegevens niet met andere organisaties zonder uw toestemming Lees ons privacy statement.

Persoonlijke gegevens

Voornaam;

Zaaknummer 278178-2022



Voorvoegsels:

Achternaam:

Adres:

E-mailadres:

Verklaring: Ik geef de gemeente Groningen toestemming mijn gegevens te venwerken 
voor deze melding

Zaaknummer. 278178-2022



Welk type overlast wilt u 
melden?

Hoe vaak ervaart u overlast:

Op welke moment van de 
dag:

Omschrijving van de overlast 
/zorg:

Hebt u zelf al iets 
ondernomen tegen de 
overlast?

Locatie overlast (U kunt de 
plek van de overlast 
aanklikken op de kaart, of 
hieronder het adres invullen.)

Melding:

Datum melding:

Maandelijks 

Avond en nacht

Muziekoverlast van evenement

Nee

R Vosstraat

Overlast en zorg

28-05-2022

Geluidsoverlast - Evenement

iSP'
M0S&

I
$

Me

i&
i

$
w
iïK'

'Ma

s
a:

Wat verwacht u van het 
meldpunt Overlast en Zorg?

Ik wil zeker weten dat de gemeente op de hoogte is Ik hoef geen contact over 
deze melding

Uw gegevens

Uw gegevens zijn veilig de overlastgever krijgt nooit van ons te horen wie de melding heeft gedaan En wij delen 
uw gegevens met met andere organisaties zonder uw toestemming Lees ons privacy statement.

Persoonlijke gegevens

Voornaam:

Achternaam:

Adres:

Zaaknummer. 278139-2022



E-mailadres:

Telefoonnummer:

Verklaring: Ik geef de gemeente Groningen toestemming mijn gegevens te verwerken 
voor deze melding

Zaaknummer 278139-2022



Welk type overlast wilt u 
melden?

Melding:

Datum melding:

Overlast en zorg

28-05-2022

Geluidsoverlast - Evenement

Hoe vaak ervaart u overlast: Eenmalig

Op welke moment van de Avond
dag:

Omschrijving van de overlast Enorm harde muziek/beats, vermoedelijk van Paradigm
/zorg:

Hebt u zelf al iets Nee
ondernomen tegen de
overlast?

Locatie overlast (U kunt de Energieweg
plek van de overlast 
aanklikken op de kaart, of 
hieronder het adres invullen.)

1

! &
h

£

iö

&

0^

Wat verwacht u van het Ik wil zeker weten dat de gemeente op de hoogte is Ik hoef geen contact over
meldpunt Overlast en Zorg? deze melding

Uw gegevens

Uw gegevens zijn veilig' de overlastgever krijgt nooit van ons te horen wie de melding heeft gedaan En wij delen 
uw gegevens niet met andere organisaties zonder uw toestemming Lees ons privacy statement.

Persoonlijke gegevens

Voornaam:

Achternaam:

Adres:

Zaaknummer. 278149-2022



E-mailadres:

Telefoonnummer:

Verklaring; Ik geef de gemeente Groningen toestemming mijn gegevens te verwerken 
voor deze melding

Zaaknummer 278149-2022



Welk type overlast wilt u 
melden?

Hoe vaak ervaart u overlast:

Op welke moment van de 
dag:

Omschrijving van de overlast 
/zorg:

Melding:

Datum melding:

Hebt u zelf al iets 
ondernomen tegen de 
overlast?

Locatie overlast (U kunt de 
plek van de overlast 
aanklikken op de kaart, of 
hieronder het adres invullen.)

Aanvullende informatie over 
de locatie:

Wat verwacht u van het 
meldpunt Overlast en Zorg?

Overlast en zorg

28-05-2022

Geluidsoverlast - Evenement

Eenmalig 

Dag en nacht

Evenement Za 28 mei | Paradigm | Suikerlaan 2 | 12.00 - 24 00 uur | op- en 
afbouwtijden divers | Muziek

Ik heb 10 uur land dus in deze beatmuziek moeten overleven DIT GEBERUT 
GOTVERDOMME NOOIT WEER WELKE GOTVERGETEN KLOOTZAK 
GEEFT DEZE EVENEMENTEN NU DE RUIMTE STELLETJE 
RAMDEBIELENM!

IK HEB ER MIGRAINE VAN OPGELOPEN EN IK WIL PERTINENT 
CONTACT MET DE VERGUNNING VERSTREKKER ZELF. DIE 
GOTVERGETEN IDIOTEN!

Politie ingelicht en hierbij een klacht en voortaan, maak ik op al deze KLOTE 
MUZIEK EVENEMENTEN OP HET SUIKERTERREIN BEZWAAR IK BEN 
ECHT GOTVERDOMME HELEMAAL FLAUW VAN' ONTSLA DIE 
VERGUNNINGVERSTREKKERS PERMANENT EN ORGANISEER DIT 
SOORT RAMDEBIELERIJ MAAR ERGENS WAAR GEEN MENSEN 
OMHEEN WONEN ALLEEN AL HET KLOTE PUBLIEK WAT HIER 
NAARTOE TREKT OPGEFLIKKERT!

Suikerlaan 2,

SUIKERLAAN 2

Ik wil graag contact over mijn melding

Zaaknummer 278169-2022



Uw gegevens

Uw gegevens zijn veilig de overlastgever krijgt nooit van ons te horen wie de melding heeft gedaan En wij delen 
uw gegevens met met andere organisaties zonder uw toestemming Lees ons privacy statement.

Persoonlijke gegevens

Voornaam:

Achternaam:

Adres:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Verklaring: Ik geef de gemeente Groningen toestemming mijn gegevens te verwerken
voor deze melding.

Zaaknummer 278169-2022



Welk type overlast wilt u 
melden?

Hoe vaak ervaart u overlast:

Op welke moment van de 
dag:

Omschrijving van de overlast 
/zorg:

Locatie overlast (U kunt de 
plek van de overlast 
aanklikken op de kaart, of 
hieronder het adres invullen.)

Melding:

Datum melding:

Meerdere keren per jaar 

Avond en nacht

Harde miziek

Concourslaai

Overlast en zorg

28-05-2022

Geluidsoverlast - Evenement

/
i

i

Aanvullende informatie over Stadspark renbaan 
de locatie:

Wat verwacht u van het Ik wil zeker weten dat de gemeente op de hoogte is Ik hoef geen contact over
meldpunt Overlast en Zorg? deze melding

Uw gegevens

Uw gegevens zijn veilig de overlastgever krijgt nooit van ons te horen wie de melding heeft gedaan En wij delen 
uw gegevens met met andere organisaties zonder uw toestemming Lees ons privacy statement.

Persoonlijke gegevens

Voornaam:

Achternaam:

Adres:

Zaaknummer 278207-2022



E-mailadres:

Telefoonnummer;

Verklaring: Ik geef de gemeente Groningen toestemming mijn gegevens te verwerken 
voor deze melding

Zaaknummer. 278207-2022



From: noreply@groningen nl
Sent: 28-05-2022 22 34 11
To: info@gronmgen nl
Subject: Interne overdracht - melding openbare ruimte 278201-2022

Zaaknummer 278201-2022 

MELDING:
Hoofd-/subcategone Vervuiling openbare ruimte / Zwerfvuil 
Objectnummer
Omschrijving Geluidsoverlast. Te harde muziek om 22'30 Paradigm

LOCATIE MELDING:
Adres Suikerlaan
Nadere omschrijving locatie' Suikerfabriekterrein, Hoogkerk e o , 
Coördinaten 53 211487000000005, 6 542087

MELDER:
Naam
Email
Telefoonnumrr

OVERIGE INFORMATIE (indien aanwezig):



Mijn klacht

Waar gaat de klacht over; Ik ben met goed behandeld door de gemeente

Datum waarop de gebeurtenis 28-05-2022
heeft plaatsgevonden:

Omschrijving van de klacht: Goedenavond,

Vandaag heb ik veel overlast ondervonden van de muziek van het paradigm 
event Dit is tijdens het doen van deze melding nog steeds zo.
Op de site van de gemeente staat een telefoonnummer vermeld dat ik kan 
bellen bij overlast tijdens een evenement Dat heb ik meerdere keren gebeld, 
maar dat wordt met opgenomen En dus heb ik de optie gekozen om te appen 
Daar krijg ik als reactie een automatisch bericht.

De twee opties die door de gemeente worden geboden om overlast te melden 
van een evenement tijdens dat evenement, werken dus met Met als gevolg 
dat mijn zaterdagmiddag en -avond volledig vergald zijn. En ook die van mijn 
buurtbewoners. Ik woon aan de Hora Siccamasmgel in Helpman en daar 
hebben we op werkdagen veel overlast (lawaai, stof, verkeer) van diverse 
bouwprojecten. Stille weekenden zijn dan een welkome onderbreking. Maar 
helaas is deze zaterdag verknald door paradigm en de gemeente Als er wel 
iemand bereikbaar was geweest, dan had er namelijk wellicht gedurende het 
event iets aan de overlast gedaan kunnen worden Nu moet ik tot middernacht 
wachten voordat de overlast voorbij is Het is overigens niet de eerste keer dat 
er niemand bereikbaar is bij dit soort problematiek Blijkbaar is de gemeente 
er tijdens evenementen niet voor bewoners van de gemeente die niets met dit 
evenement te maken hebben Hetgeen ronduit belachelijk is. Het zou fijn zijn 
als de contactmogelijkheden een volgende keer wel werken En dat 
onderzocht wordt of men zich bij paradigm aan de geluidsnormen heeft 
gehouden
En dat we m de toekomst van dit soort overlast verschoond blijven 

Groeten,

Toevoegen bijlage(n)

Voorstel oplossing

Mijn gegevens

Voornamen:

Achternaam:

Adres: Hora Siccamasmgel 3RONINGEN

Telefoonnummer:

E-mailadres: - n

Zaaknummer. 278212-2022



Controleer uw gegevens.

Dit zijn de gegevens die u hebt ingevuld Zijn uw gegevens verkeerd7 Dan kunt u dat aanpassen Klik op de knop 
'Afronden' om uw klacht in te dienen

Datum: 28-05-2022

Zaaknummer 278212-2022



Welk type overlast wilt u 
melden?

Hoe vaak ervaart u overlast:

Op welke moment van de 
dag:

Omschrijving van de overlast 
/ zorg:

Hebt u zelf al iets 
ondernomen tegen de 
overlast?

Locatie overlast (U kunt de 
plek van de overlast 
aanklikken op de kaart, of 
hieronder het adres invullen.)

Melding;

Datum melding:

Meerdere keren per jaar 

Dag en nacht

gedreun van muziek

was met mogelijk

Paviljoenlaan' ‘ Groningen

Overlast en zorg

14-08-2022

Geluidsoverlast - Evenement

/
/

i
f

i

Aanvullende informatie over 
de locatie:

Wat verwacht u van het 
meldpunt Overlast en Zorg?

"Jo,

979

Ik wil zeker weten dat de gemeente op de hoogte is Ik hoef geen contact over 
deze melding

Uw gegevens

Uw gegevens zijn veilig de overlastgever krijgt nooit van ons te horen wie de melding heeft gedaan En wij delen 
uw gegevens met met andere organisaties zonder uw toestemming Lees ons privacy statement.

Persoonlijke gegevens

Voornaam:

Zaaknummer 433229-2022



Achternaam:

Adres: Industnestraat: GRONINGEN

E-mailadres:

Verklaring: Ik geef de gemeente Groningen toestemming mijn gegevens te verwerken
voor deze melding

Zaaknummer 433229-2022
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