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Over geluidsnormen en evenementen……

Is Apeldoorn het bruisend Veluwe hart of slapende spookstad ?

Zoeken naar:
Zoeken

Apeldoorn. Daar waar de middelmaat wordt omarmd als onderscheidende
kwaliteit van stad en dorpen. De gemeente waar je de gemiddelde
Nederlander treft, wat ook af te lezen is aan de uitslag van de afgelopen

Nieuwsbrief

Tweede Kamer verkiezingen die het beste te vertalen is met het landelijke
gemiddelde. Alleen zijn we wel zo gemiddeld?
Als we kijken naar de ambities

Voornaam:
voornaam

van het college van
burgemeester en wethouders,
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investeringen en innovaties

achternaam

vanuit ondernemers en de
waarden en wensen van de

Emailadres:

inwoners van Apeldoorn,
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kunnen we concluderen dat onze ambities en levens alles behalve
gemiddeld zijn. Apeldoorn moet meer bruisen en er moet meer reuring

verzenden

plaatsvinden is een veel gehoorde wens. Een divers en aantrekkelijk
cultureel aanbod onder andere in de vorm van evenementen is daarbij van
belang om de stad en dorpen levendig en dynamisch te houden.
Er zijn echter ook mensen die Apeldoorn juist roemen om haar rust en
ruimte en niet zitten te wachten op nog meer dynamiek en reuring. Vooral

Landelijke Website

Laatste Groenlinks055 Tweets

veel omwonenden in en rondom het centrum en bij recreatieparken
pleitten voor heldere regels en strenge handhaving van

groenlinks055

geluidsovertredingen tijdens evenementen.
Op donderdag 30 maart hebben bijna

@groenlinks055

“Geluid bij Evenementen”. Verschillende

RT @debroervanroos: voor een
kinderpardon dat wel werkt,
ongeacht je politieke kleur.
teken (20.000 handtekeningen
eerste uur), laat je…
https://t.co/brDFsgcS0w

meningen zijn de revue gepasseerd.

4 uur ago

twintig insprekers zich op de politieke
markt Apeldoorn aangemeld om hun
mening te geven over de nieuwe nota

Omdat de belangstelling voor inspraak zo

groenlinks055

groot is, gaan we op donderdag 13
april verder in gesprek met de insprekers

@groenlinks055

belang, dat zowel tegemoet komt aan bewoners, als aan de organisatoren

De algemene beschouwingen
van @groenlinks055, zojuist
uitgesproken door onze
fractievoorzitter @RachelRR77
Over ons…
https://t.co/EjTo9NCGRK

van evenementen en mensen die van een feestje houden. Verder vinden

6 uur ago

die vanwege tijdgebrek niet hun visie
hebben kunnen toelichten.
GroenLinks vindt een evenwicht van

wij het van belang dat er voor ieders wat wils moet zijn, of je nu van

groenlinks055

klassieke muziek houdt of van hardcore. GroenLinks ziet voldoende
aanknopingspunten om te komen tot een geluidsnota die voldoende
ruimte biedt voor feest maar ook meer helderheid en zekerheid biedt aan
mensen die overlast ervaren door geluid. Volgende keer verder!
Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl
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Wij zijn als 8e aan de beurt.
@RachelRR77 succes!
https://t.co/F6Wi4lyXrz
8 uur ago
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Volle publieke tribune bij de bespreking op 30 maart

 GroenLinks.Apeldoorn

 GroenLinks Apeldoorn

RT @mvn45: Einduitslag
benchmark afvalscheiding.
Diftar icm omgekeerd
inzamelen is meest
kosteneffectieve
inzamelstrategie. Fe…
https://t.co/IqDasFKOUO
8 uur ago
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@VegoGert Afspraak was te
wachten op raadsopdracht
windenergie. Er zou eerst ook
in provincie gekeken worden
naar m…
https://t.co/50HpkRJO7n
1 dag ago
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