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Betreft: Art 47 vragen LPM m.b.t. geluidsoverlast MECC
Geacht college,
Deze week kreeg de Liberale Partij Maastricht het verzoek van het buurtplatform Heugemerveld om
de handschoen op te pakken m.b.t. de aanvraag voor een permanente nachtvergunning voor het
MECC. Het buurtplatform is zeer verbolgen over het feit dat het MECC aangeeft dat er geen
voorvallen zouden zijn geweest die zich tegen deze permanente nachtvergunning zouden verzetten.
Dat het MECC geen geluidshinder veroorzaakt is onjuist gezien de klachten n.a.v. diverse
evenementen/party’s. Ook wordt verwezen naar de buurtbijeenkomsten met het MECC over de
geluidsoverlast, die bijeenkomsten hebben ook een oorsprong van overlast.
1. Hoe zwaar laat u het leefbaarheidsaspect wegen bij het al dan niet toekennen van de
vergunning?
2. Is het college van mening dat de woonfunctie in deze buurt van ondergeschikt belang is t.o.v.
het belang van het MECC en dat je gewoon pech hebt in de buurt van het MECC te wonen?
Hoe houdt u rekening met kinderen, oude mensen, werkende mensen en zieken, die niet
kunnen slapen vanwege de geluidshinder bij het toekennen van de vergunning?

3. Er is een handhavingstekort, dan zou het toch logischer zijn niet nog meer handhavings
intensieve activiteiten te faciliteren? Houdt u rekening bij het toekennen van een vergunning
met het tekort aan handhaving indien het klip en klaar is dat de vergunningverlening een groot
beroep op handhaving veroorzaakt?

4. Handhaving toetst aan de limiet van 95 DB, meestal is het antwoord dat het geluid niet boven
de 95 DB uitgaat. 95 DB kan veel te hard zijn. Amsterdam heeft het geluid al teruggebracht
naar 85 DB, want gehoorbeschadigingen treden al op vanaf. 85 DB. Bent u bereid het DB dat
is toegestaan, ook terug te schroeven naar 85 DB?

5. Het MECC wordt voor 50 mln. verbouwd. Wordt de geluidsisolatie en de geluidskwaliteit hier
ook in meegenomen?

Met vriendelijke groet,
Liberale Partij Maastricht
Kitty Nuyts

