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AANPASSINGEN EVENEMENTENBELEID GEMEENTE DELFT 
 
 
Standpunt van Belangenvereniging Zuidpoort en Wijkoverleg Binnenstad - Zuid 
 
Geluidsdrukniveau  
Het gehanteerde maximum van 85 tot 90 dBA - voor de binnenstad - is ons inziens veel 
te hoog. Deze waarde wordt als zeer hinderlijk ervaren (Geluid van een F16 straaljager 
op 1500m hoogte - zeer hinderlijk, gehoorbeschadiging na 6 uur). De ervaring leert ons 
eveneens dat bij evenementen zelfs deze waarde wordt overschreden. Een verhoging 
van 10 dB(A) wordt waargenomen als een verdubbeling van het geluidsdrukniveau.  
Wij verzoeken de Gemeente dan ook om slechts een maximum geluidsniveau van 
75dB(A) toe te staan. Een verlaging van het toegestane niveau betekent dus dat de 
overlast voor de inwoners van de binnenstad sterk zal verminderen. 
 
Met betrekking tot het beperken van het geluidoverlast dient de organisator van een 
evenement zorg te dragen voor een geluidsbegrenzer. Het is gebruikelijk dat de 
organisator zorgt dat er een P.A. (=Power Amplifier) staat bij de podia waar álle bands 
gebruik van maken. Op deze P.A. dient de begrenzer te worden aangebracht. 
De gemeente dient voorafgaand aan het evenement deze begrenzer te controleren op 
deugdelijkheid en werkzaamheid. 
Tijdens de evenementen dient de gemeente actief handhavend op te treden bij 
(geconstateerde) overlast. 
 
Aantal en locatie  
De belangenverenigingen vinden dat er teveel evenementen zijn in de binnenstad. Wij 
verzoeken dan ook een aantal evenementen terug te brengen door deze te verplaatsen 
naar een daarvoor geschikte (perifere) locatie(s) en de vrijgekomen binnenstedelijke 
locaties niet in te vullen met nieuwe activiteiten. Hierdoor zal de druk op deze locaties 
verminderen en de overlast voor omwonenden afnemen. 
 
Concreet stellen wij voor: 
 
Markt 
- Kennismaking TU Delft* naar Lijm & Cultuur; 
- Themamarkten zoals de Autosalon naar Lijm & Cultuur (er is daar meer expo ruimte, 

de bereikbaarheid en parkeermogelijkheden voor auto’s zijn ook beter!); 
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- De kermis in de huidig opzet met grootschalig - geluid producerende - attracties is 
niet acceptabel. Deze verplaatsen naar Lijm en Cultuur. Een kleinschalige kermis op 
de markt is o.i. wel acceptabel; 

- De invulling van het aantal vrij te programmeren evenementen/vrijstellingen zoals nu 
gereserveerd (11) niet toe te staan voor geluidsoverlast gevende evenementen. 

 
Beestenmarkt 
- Kennismaking TU Delft* naar Lijm & Cultuur. 
 
Heilige Geestkerkhof 
- Beachvolleybal naar Lijm & Cultuur. 
 
Bastiaansplein 
- Kennismaking TU Delft* naar Lijm & Cultuur. 
 
Wijnhaven/Nieuwstraat 
-  Kennismaking TU Delft* naar Lijm & Cultuur. 
 
Het standpunt met betrekking tot de evenementen en de locaties van o.a. Doelenplein en 
Vrouw Juttenland worden door Belangenvereniging Delft–Noord apart aan de gemeente 
doorgegeven. 
 
* De kennismaking TU Delft (Owee) heeft in het verleden al geregeld voor veel overlast 
in de binnenstad gezorgd. Dit evenement staat voor 5 dagen ingepland op de 
bovengenoemde locaties. Verplaatsing naar Lijm & Cultuur heeft als voordeel dat het 
evenement nabij de diverse TU gebouwen is gesitueerd (Campus TU Delft). Ook de 
meeste sportverenigingen zijn hier in de nabijheid. De kennismaking met de Delftse 
binnenstad en horeca zal gezien de korte fietsafstand geen probleem zijn. 
 
Klachten 
Er dient een eenvoudige en snel toegankelijke verwijzing naar een klachtenmeldpunt 
geluidsoverlast binnenstad op de website van de gemeente te komen. Tevens dient er in 
de Stadskrant, op de evenementenkalender en op de internet website een direct 
telefoonnummer vermeld te worden wat tijdens de activiteiten actief bereikbaar is (niet 
iedereen heeft namelijk toegang tot internet). Dit nummer dient goed bereikbaar te zijn: 
geen lange wachttijden en/of een eindeloos meerkeuzemenu. 
De afhandeling van de klachten dienen helder en transparant te verlopen met een 
duidelijke terugkoppeling naar de klager(s). 
 
Evaluatie 
Na afloop van een evenement dient er een evaluatie met afgevaardigden van de 
gemeente, organisatoren en belanghebbende bewonersgroepen plaats te vinden. 
De door het klachtenmeldpunt verzamelde meldingen worden tijdens deze evaluatie 
besproken. Aantal en inhoud van de klachten dienen dus inzichtelijk te worden 
gemaakt. 
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Evenementen kalender 
De evenementenkalender dient aan het begin van elk kalenderjaar ruim verspreid te 
worden middels publicatie in de Stadskrant, Delft op Zondag en Delftse Post en digitale 
toezending aan alle Belangenverenigingen in de binnenstad. 
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