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Aan:
De burgemeester van de gemeente Waterland
Postbus 1000
1140 BA Monnickendam
Monnickendam, 13 april 2013
Betreft:

De evenementenvergunningen voor festivals te houden op het Hemmeland.

Geachte burgemeester,
Recentelijk bleek ons uit een advertentie in Prettig Weekend, dat u een evenementenvergunning heeft
verleend aan dhr. Schröder om op 8 juni een festival te organiseren op het Hemmeland.
Onze bezwaren van milieutechnische aard tegen dit soort evenementen staan verwoord in de inspraaktekst
uitgesproken door ondergetekende op de raadsvergadering van 4 april jongstleden.
De tekst is (te vinden op www.redhethemmeland.nl onder document C50.
Verder is ons gebleken, dat het antwoord op de vraag van Groen Links of er al evenementen
aangevraagd waren niet juist is: Er is naast het evenement van de Koperen Vis een aanvraag
binnengekomen van de Midnight Monkeys om op 18 mei een muziekevenement te organiseren.
“De burgemeester is van plan medewerking te verlenen aan het organiseren en houden van dit evenement.”
Dit is midden in het broedseizoen.
Onze vragen zijn:
-Waarom zijn wij als belanghebbende niet geïnformeerd?
-Op welke manier is bij de verlening van de vergunning rekening gehouden met de voorwaarden gesteld
door het feit, dat de Gouwzee een Natura 2000 gebied is?
-Op welke manier wordt voorkomen, dat de broedvogels in het gebied hier geen last van hebben?
-Op welke manier garandeert u, dat de permanente bewoners van de jachthaven geen ontoelaatbare
geluidsoverlast zullen ondervinden?
-Heeft u een garantie, dat de schade toegebracht aan het park door de initiatiefnemers hersteld wordt?
- Heeft het college in aanmerking genomen, dat het evenement te houden op 8 juni 2013 samenvalt met de
Nationale Koren-dag, die georganiseerd wordt door de Cantorij Monnickendam?
Hiervoor zijn 78 koren ingeschreven. Aanvang: 12 00 uur.
Hiervoor komen ook enkele duizenden mensen naar Monnickendam, de meesten per auto.
Welke maatregels gaat u treffen om de verkeers- en parkeerchaos te bestrijden?
Wij stellen het zeer op prijs als u de correspondentie over deze twee evenementen aan ons ter beschikking
stelt.
In afwachting van uw antwoord teken ik
namens de Stichting Hemmeland
hoogachtend
Dr. F. Udo
Voorzitter.
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