Ingezonden brief
Betreft : geluidsoverlast in de avonduren Schoolplein van OBS De
Cirkel- Haarlem Noord
Aan: College B en W: t.a.v. Burgemeester Wienen / Wethouder Snoek.
Leden van commissies Beheer en Bestuur
Fractie GroenLinks
Geacht(e) College B en W, leden van commissies beheer en bestuur,
Fractie GroenLinks,
Update per 9-7-2019
Geacht Griffiebureau,
Ik verwijs even naar onderstaand schrijven( brief die ik vorig jaar heb
gestuurd) .
Zou u deze nog eens onder de aandacht kunnen brengen bij College B en
W, tav wethouder Snoek en burgemeester Wienen, fractie GroenLinks , leden
van de commissies beheer en bestuur? Alvast dank
De situatie ivm geluidsoverlast is namelijk nog steeds actueel en niet echt
gewijzigd. Nog steeds is er meerdere avonden per week overlast tot na 22 u.
Ik bel dus nog steeds met regelmaat handhaving of politie.
Ik vraag mij af of er nog eens kan worden nagedacht over een structurele
oplossing.
Laatst heeft spaarnelanden wel weer iets aan de hekken gedaan , maar dat
helpt niet echt.
Misschien geluidsdempend materiaal tegen de muren en hekken van het
schoolplein. Dit is namelijk een grote galmbak wat alle voetbal-,schreeuw-en
muziekgeluiden versterkt.
Wederom dank voor de aandacht,
Mvg
D.Neijboer

Schoolplein De Cirkel

Sinds een jaar woon ik nu met mijn gezin in Haarlem Noord aan de
Ceramstraat. Wij wonen praktisch naast basisschool De Cirkel met een
openbaar toegankelijk schoolplein en natuurspeeltuin.
Overdag zijn de gebruikelijke schoolgeluiden te horen waar we weinig last
van hebben.
‘S avonds
‘Savonds echter wordt er vooral in de lente en zomer ( dus zo’n 6 a 7
maanden per jaar) flink gevoetbald op het schoolplein. Dat is op zich niet zo
erg ware het niet dat er vaak tot zeer vaak wordt doorgevoetbald na 20u. ( na
22 u is geen uitzondering )
Er hangen wel 2 borden waarop staat dat er tot 20 u gevoetbald / gespeeld
mag worden maar dat wordt dagelijks totaal genegeerd.
Het voetballen gaat gepaard met geschreeuw, vaak muziek( met van die
draadloze speakers) en met het geknal/geklapper van de bal tegen de
hekken.
In onze tuin en ook in de huiskamer en slaapkamer zijn deze geluiden zeer
goed waar te nemen dus rustig in de tuin zitten is er niet bij. Vroeg slapen ook
niet. Verder zit ik me vaak kapot te ergeren als ik Savonds in de woonkamer
zit. We denken soms zelfs alweer aan verhuizen.
Handhaving
Ik bel en mail dus regelmatig met de dienst Handhaving om melding te
maken van van geluidsoverlast. Soms politie als het na 22 u is.
Maar ik heb eigenlijk het idee dat dit pappen en nathouden is.

Spaarnelanden
Verder heb ik basisschool De Cirkel ook wel eens gemaild of ze iets aan de
klapperende hekken kunnen doen. Spaarnelanden heeft er wel iets aan
gedaan geloof ik maar ik merk er eerlijk gezegd weinig van.
Enige
Ik ben niet de enige die overlast ervaart ( al voelt dat soms wel zo) , ik zie af
en toe een auto van Handhaving terwijl ik niet gebeld heb.
Ik denk dus dat er meer mensen in de buurt last hebben. Van mijn directe
buren weet ik het wel zeker.
Spelen

Begrijpt u mij alstublieft goed , ik wil de kinderen in de buurt echt niet de
mogelijkheid ontnemen om ‘ s avonds te voetballen en spelen. Ik ben zelf ook
jong geweest en ik heb een dochter.
Maar de regels die er zijn worden gewoon niet nageleefd en nauwelijks
gehandhaafd.
Dit zorgt bij mij voor stress, slecht slapen, ergernis.
Soms zegt de meldkamer politie wel eens dat ik zelf er wat van moet zeggen.
Ik heb dat wel overwogen maar ik ben gewoon te geërgerd /geïrriteerd om
dat te doen . Dan zou ik dus dagelijks naar het schoolplein moeten om te
vragen of het wat zachter kan. Ben ik die zeurende bewoner etc etc. (Ik zit
ook niet te wachten op een baksteen door m’n raam, we krijgen al regelmatig
een bal in de tuin zodat je je weer kapot schrikt)
Oplossingen/Alternatieven
Het liefst zie ik natuurlijk een afgesloten schoolplein.
Dat alleen overdag door de school zelf gebruikt kan worden.
Of alleen een afgesloten voetbalgedeelte van het plein. Dan kan de
natuurtuin nog open blijven voor de kleintjes buiten schooltijden.
Maar ik vind dat ik dan wel met alternatieven moet komen.
Dus had ik het volgende bedacht:
Kan het schoolplein gedeeltelijk (voetbalgedeelte) worden afgesloten en
daarvoor in de plaats bijvoorbeeld een Cruijff Court bij het Julianapark?
Je zou er een net overheen kunnen plaatsen zodat de bal niet buiten het
court valt.
Als een Cruijff Court niet in het Julianapark kan, kan het dan misschien op de
parkeerplaats van de Albert Heijn van het Soendaplein?
Dat kost wat parkeerplaatsen , maar is dat zo erg?
Ik vind dat dat wel minder kan. Het autogebruik wordt gefaciliteerd en
gestimuleerd door zo’n grote parkeerplaats. Niet echt milieuvriendelijk.
Waarom kan men niet gewoon op de fiets boodschappen doen?
Bovendien zit onder de Albert Heijn ook een grote parkeerplaats.
Speeltuin achter de Albert Heijn
Achter de Albert Heijn Soendaplein is een speeltuin.
Hoewel dit wel wordt bijgehouden door Albert Heijn is dit regelmatig een
vergaarbak van blikjes en zakken chips meestal achtergelaten door pubers,
kinderen. De pubers zitten hier ook vaak na 21 u savonds ( de borden
zeggen tot 21 u spelen en tot 12 jaar).
Ook hiervoor heb ik handhaving wel eens gebeld.

De jeugd loopt vaak door onze straat heen en weer tussen speeltuin
Soendaplein en schoolplein van de Cirkel. In onze voortuin ligt ook regelmatig
afval van zakjes chips of ander snoep.
Ik had dus gehoopt in een rustige omgeving te gaan wonen maar dat bleek
helaas ijdele hoop.
Vorige week heb ik wethouder Sikkema ook gemaild over de overlast. N.a.v.
daarvan heb ik nu wat vaker contact met Handhaving.
Maar ik vroeg mij dus af of er dus misschien eens nagedacht kan worden
over de door mij aangedragen oplosssingen, of misschien zijn er nog veel
betere.
Alvast dank,
Ik hoor graag van u.
Met vriendelijke groet,
D.Neijboer ( Dhr.)
P.s in de bijlage treft u een logboek met wat korte notities die ik gedurende
een week of 3 heb bijgehouden. In eerste instantie voor mijzelf om te weten
hoeveel overlast ik ervaar. Dat komt dus neer op gemiddeld 4 avonden per
week.

