Betreft: Geluidsmetingen in woningen tijdens evenementen

Het bestuur van het Wijkcentrum d'Oude Stadt vraagt uw aandacht voor het
volgende:
Beste bewoners,
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zoekt bewoners die tijdens
muziekevenementen mee willen werken aan geluidsmetingen binnen en buiten hun
woning. Voor de metingen is een klein plekje nodig voor meetapparatuur, in een
aantal woningen in de omgeving van een bepaald evenement. De metingen zijn van
belang voor de toetsing van het nieuw te ontwikkelen evenementenbeleid.
Welke bewoners kunnen zich aanmelden
Bewoners die vlak bij een van de onderstaande evenementen wonen, en hun
medewerking willen verlenen aan de metingen. Dat kunnen bewoners zijn van
traditionele woonhuizen, maar ook van woonboten. Zij hoeven zelf niets te doen, er
hoeft alleen maar apparatuur te worden geplaatst en later weer opgehaald.
Waar en wanneer
De Omgevingsdienst zoekt bewoners in de buurt van de volgende evenementen:
- Het Amsterdam-Pride feest op het Amstelveld op 4 en 5 augustus.
- De botenparade van de Pride op 5 augustus.
- Het Prinsengrachtconcert op 19 augustus.
- Het Jordaanfestival op de Appeltjesmarkt op 25 tot en met 28 augustus.
U hoeft niet thuis te zijn/blijven tijdens het evenement
Wanneer u tijdens het evenement niet thuis kunt of wilt zijn, is het zelfs beter. Voor
de metingen binnen is het handig wanneer er zo min mogelijk stoorgeluid is. Regel
dan wel even een sleutel of maak t.z.t. nadere afspraken.
Meld u aan
Geef uw adres, postcode en contactgegevens op aan Peter de Groot van de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via zijn e-mailadres
peter.de.groot@odnzkg.nl. Voor informatie kunt u hem bellen via mobiel : 0628998351. Uit alle aangeboden adressen worden de definitieve meetpunten
geselecteerd (Er zijn namelijk maar een beperkt aantal meetkoffers beschikbaar per
evenement). Daarna neemt de Omgevingsdienst weer contact met u op om zo nodig
nadere en praktische gegevens uit te wisselen.
Handmatige metingen
Tot slot informeren wij u dat er ook handmatige metingen zullen worden uitgevoerd.
Naast de verschillende onbemande monitormetingen – waar wij nu adressen voor
zoeken - zal er in opdracht van de gemeente een team medewerkers van Het
GeluidBuro rondom de evenementen kortstondige metingen binnen en buiten
woningen (gelijktijdig) uitvoeren. Zij bellen (onaangekondigd) aan bij woningen
waar mensen thuis zijn en vragen of zij binnen en buiten mogen meten. Zij voeren

bij toestemming een meting van een paar minuten uit en nemen nog enkele
kenmerken van de gevelisolatie op. Totaal kan dit 10 tot 15 minuten in beslag
nemen. Wellicht bellen zij ook bij u aan. Ook dan hopen wij op uw medewerking.
Wilt u eerst meer weten? klik dan HIER

Met vriendelijke groet,
bestuur Wijkcentrum d'Oude Stadt

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Sinds 1 januari 2013 verzorgt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied de uitvoering op het
gebied van bodem-, milieu- en bouwhandhaving, -vergunningverlening en -toezicht in het
Noordzeekanaalgebied namens diverse gemeenten en de provincie Noord-Holland. Meer
informatie vindt u op [ http:=]www.odnzkg.nl.

