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Kermis Reijmerstok 

Zij hebben via het dorpsmagazine en brieven de omwonenden in kennis gesteld van de pilot. In het 

dorpsmagazine hebben zij ook hun telefoonnummers kenbaar gemaakt. 

 

De regels van de pilot zijn gevolgd. Echter tijdens de metingen van de toezichthouder werd er een 

overschrijding gemeten. 

De organisatie heeft toen meteen het geluidsniveau laten aanpassen. 

Zij hebben geen klachten van de omwonenden ontvangen. De gemeente heeft ook geen klachten 

ontvangen. 

 

De organisatie sprak de wens uit om in de toekomst langer door te gaan. 

De wens is om tot 2.00 uur muziek te maken en tot 2.30 uur alcoholische dranken te schenken. 

Om 3.00 uur zou het evenemententerrein dan leeg zijn. 

Dit zou van toepassing zijn op alle 3 de dagen. 

Zij hebben dit ook al met omwonenden besproken en deze zouden hier geen problemen mee 

hebben. 

 

Schuttersfeest Wijlre 

Voor de organisatie had de pilot alleen betrekking op de zaterdag. 

De organisatie heeft de omwonenden middels een brief in kennis gesteld. In de ze brief hebben zij 

ook de gegevens van de contactpersoon vermeld. 

De toezichthouder heeft samen met de organisatie voorafgaand aan het evenement het 

geluidsniveau ingeregeld. 

Tijdens de metingen in de avond waren er geen overschrijdingen. 

Bij zowel de organisatie als de gemeente zijn geen klachten binnengekomen. 

 

De organisatie gaf aan dat zij in de toekomst het fijn zouden vinden als de tijden, zoals in de pilot 

gehanteerd werden, ook in toekomst gehanteerd zouden worden. 

 

Trekker Trek 

De pilot had alleen betrekking op de vrijdag. 

De organisatie heeft de omwonenden per brief op de hoogte gesteld van de pilot. In deze brief 

hebben zij ook hun contactgegevens vermeld. 

 

Bij de organisatie en gemeenten zij geen klachten binnengekomen. 

Er is geen overschrijding bij de metingen geconstateerd. 

Bij de politie zouden klachten binnengekomen zijn. Deze zijn opgevraagd. 

 

De organisatie geeft aan dat zij de pilot als prettig ervaren en zouden in de toekomst dit graag 

gehandhaafd zien. De reacties van de bezoekers waren zeer positief. 

 


