Aan de Raad van Gemeente Gemert-Bakel
Bakel: 28/11/13

Betreft: Zienswijze (ontwerp)bestemmingsplan Gemert-Bakel buitengebied
oktober 2013. Centrumvoorziening Golfbaan in Bakel.
Bij deze willen wij een zienswijze (bezwaar) in dienen tegen bovengenoemd
plan.
Bij de realisatie van het Clubhuis is ons beloofd, dat er geen muziek gedraaid
werd en dat het Clubhuis om uiterlijk 23.00u dicht gaat.
Tot nu toe hebben ze zich nog niet aan zijn afspraken gehouden.
Diverse keren hebben mijn vriendin en ik geklaagd over de harde muziek die
soms draaien of zingen in de avond. Elke keer als we naar het Clubhuis belden,
duurde het zeer lang voor ze de telefoon opnamen.
Dit was niet raar, want de muziek stond dan zo hard dat ze de telefoon niet
wilden of konden horen. En wij zitten hier met 2 wakkere kinderen !
Ook organiseren ze soms in de avond verlichte tochten op de golfbaan. Dit is
niet zo zeer hinderlijk, maar ze kunnen dit toch wel even melden aan de
omwonenden. Wij komen er meestal pas achter als de honden aanslaan.
Vaak word er al om 6.00u begonnen met grasmaaien, ook hier worden de
kinderen van wakker. We ondervinden nog meer hinder, maar dat is nu niet
van toepassing. De Golfbaan heeft gewoon lak aan de buurt.

Dat er overdag eten en drinken wordt verstrekt aan niet leden/gebruikers van
de Golfbaan, vinden we niet erg.
Maar we willen GEEN Feesten in de avonduren en GEEN muziek. Ook zoals
afgesproken de tent om 23.00u dicht.

Aangezien dat Bakel ruim voldoende voorziet in Cafes en zalen, is dit ook niet
nodig en wenselijk.
In het Gemerts Nieuwsblad van 12 nov jl staat in een artikel dat de GEMEENTE
VIND DAT: Een sportkantine geen oneigenlijke concurrent voor de horeca mag
zijn. Zie de bijlage !!
Beetje raar om hier een uitzondering te gaan maken !!
Patrick Maas en Saskia IJkhout
Ven 6A, Bakel.
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