Aan de minister voor Leefmilieu, mevrouw Joke Schauvliege,
Aan de minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, mijnheer Jo Vandeurzen,

Hasselt, 30 september 2009

Geachte mevrouw,
Geachte mijnheer,

Betreft: geluidsoverlast festivals en muziekevenementen
ook omwonenden zijn ongewild betrokken partij

Anno 2009 worden festivalgangers gewaarschuwd voor gehoorschade en cardiovasculaire
risico’s bij het bizarre aantal decibels dat wordt geproduceerd bij festivals. Deze risico’s
kunnen leiden tot levenslange menselijke drama’s. De verschillende vormen van
gezondheidschade worden door organisatoren lacherig afgedaan als een soort ‘collateral
damage’ en zijn blijkbaar aanvaardbaar omwille van een ultieme muziekbeleving, die thuis
hoort in een sfeer van genot.
Bovendien kan een organisator schuilgaan achter een wettelijke basis die het vergunnen
van dergelijke evenementen door locale besturen toelaat, hoewel deze wetgeving niet is
aangepast aan de huidige technische evoluties aangaande geluidsproductie.
Festivalgangers die zich vrijwillig wensen bloot te stellen aan de gevaren van deze extreme
geluidsvolumes krijgen aandacht toebedeeld via waarschuwingen en gratis oordopjes.
Maar omwonenden die ongewild gekweld worden en wiens genotsrecht van hun
eigendom dagen- en nachtenlang brutaal wordt ontstolen zijn rechteloos en worden
nooit als betrokken partij geïnterpelleerd,
wanneer de lokale besturen dergelijke
vergunningen afleveren.
We merken ook uit de verslaggeving in de media dat omwonenden niet aan bod komen bij
de samenstelling van de werkgroep, die u de problematiek wil laten onderzoeken.
Als woordvoerder van FOLTERPOP.BE mag ik mij als spreekbuis beschouwen van veel
individuele burgers die lijden en die zich in hun rechten totaal genegeerd voelen door
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het beleid en de verantwoordelijken.
Op www.folterpop.be en meerbepaald onder de rubriek ‘Getuigenissen overlast
Pukkelpop Hasselt’ geven omwonenden uiting aan hun schrijnende en sprekende verhalen
die ze ons toestuurden. Wij sturen ze u in bijlage mee en vragen uw bijzondere aandacht
daarvoor. Indien gewenst kunnen hun contactgegevens beschikbaar zijn.
Mogen wij u vragen om bij de onderhandelingen en evaluaties over geluidsbeperking op
festivals (en andere bronnen van tijdelijke geluidsoverlast) zeker de belangen en de
rechten van omwonenden als een prioritaire factor mee te nemen in de overwegingen.
Wij hopen op uw begrip.

Met achtingsvolle groeten,
…, voor folterpop.be

Bijlagen:

● FOLTERPOP.BE vraagt dringend bescherming tegen ongenadige
geluidsoverlast festivals
● Beleid Utrecht scherpt regels geluidshinder bij buitenevenementen aan
● Getuigenissen van omwonenden die de geluidsoverlast van Pukkelpop
grondig zat zijn
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bijlage 1

Folterpop.be vraagt dringend bescherming
tegen ongenadige geluidsoverlast Pukkelpop
die als brutale indringer elk stukje privacy aantast

Hasselt - Geluidsoverlast is een brutale indringer in elk stukje privacy dat je als individu
dierbaar kan zijn. Het is een dominante insluiper die niet enkel ruimtelijk elk kleinste hoekje
van elke kamer ongewenst binnentreedt, maar ook zelfs bij machte is om elke activiteit of
bezigheid ongewenst te overheersen, te verstoren of zelfs onmogelijk te maken.
Als omwonende van de Pukkelpopsite is de dagen- en nachtenlange extreme geluidsoverlast
een ware nachtmerrie.
dominante insluiper
Geen enkele beveiliging is tegen deze dominante insluiper opgewassen. Niet enkel je tuin of terras
wordt gespaard van deze ongewenste en opdringerige gast; zelfs in je meest private vertrekken
zoals je slaapkamer is zijn aanwezigheid dominant tot soms onverdraaglijk aanwezig. Het is een
wrede indringer en negeert totaal je eigen planning, je noodzakelijke (nacht)rust of enige activiteit,
die soms enkel in een geluidsarme omgeving kan plaatsvinden. Hij spaart geen enkel levend
wezen.
gelegaliseerde terreur
Ondanks een steeds grotere uitbouw van de wetgeving aangaande de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer wordt bij festivals en andere luidruchtige evenementen een auditieve
vervuiling door massale decibels gelegaliseerd door zogenaamde verleende vergunningen, die tot
in elk vezeltje van je privéomgeving mogen doordringen. Aldus kan deze gelegaliseerde indringer
duizenden mensen tot kilometers in de omtrek dagen- en nachtenlang verplichten om deze
ongewenste indringer noodgedwongen te aanvaarden.
ziek
Kinderen wiens slaap of rustritme ongenadig verstoord wordt en zij die extra gevoelig zijn voor
auditieve prikkels, zullen als eerste slachtoffers in de klappen delen. De langdurigheid van een
zowat non-stop en extreem geluidsgeweld bij dagenlange muziekfestivals onthoudt iedereen de
mogelijkheid tot een tijdige en onontbeerlijke recuperatie. Gerelateerde ziekteverschijnselen als
overspanning, prikkelbaarheid, concentratiestoornissen, hoge bloeddruk, hartritmestoornissen en
zelfs depressieve gevoelens als gevolg van onmacht en frustratie, zullen dan ook manifest de kop
opsteken. Gezondheidsproblemen m.b.t. geluidsoverlast bij festivals manifesteren zich op 2
niveaus: de festivalgangers en de omwonenden. Volksgezondheid erkent het probleem, maar heeft
blijkbaar geen inspraak in de wetgeving aangaande, zoals een telefoontje op 17/8 ll. ons leert.
vlucht uit eigen woning
Normaliter ontvlucht iemand zijn eigen woning in uitzonderlijke en dramatische omstandigheden,
zoals een natuurramp of een woningbrand. Helaas is er bij dit soort van geluidsinferno geen andere
mogelijkheid om ook hier zijn hebben en houden in de steek te laten en te kiezen om elders tijdelijk
onderdak te zoeken. Dat deze ingreep zware hotel- en horecakosten met zich meebrengt hoeft
geen betoog en het zal evenmin binnen de mogelijkheden van elke gedupeerde zijn budget vallen.
slechts enkele dagen...
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Het houdt geen steek om vergoelijkend te spreken over de 'slechts' enkele dagen overlast, waarbij
indirect een intolerantie van klagers wordt gesuggereerd. In normale omstandigheden vereist onze
jachtige en competitieve samenleving reeds een behoorlijk incasseringsvermogen. Geluiden van
verkeer, grasmaaiers, bouw- en wegenwerken, vliegtuigen, buurtfeesten, krijsende kinderen,...
waar iedereen aan bijdraagt, raken sowieso reeds voor meer (auditief) gevoelige mensen een
bovengrens. Daarenboven worden tijdens de gehele zomerperiode voortdurend allerhande
dagevenementen met ongehoorde en onnodige geluidsoverlast georganiseerd, die de grens van
veerkracht nog eens aantasten. Een 3-daags muziekfestival in je directe omgeving van 10 uur 's
morgens tot 4 uur 's nachts waar een vergunning voor 104 decibels (!) voor afgeleverd werd, kan
voor een tergende en gevaarlijke overschrijding van een pijngrens zorgen... Nog gezwegen van de
afterparty-toestanden met straatlawaai of knallend vuurwerk, dat je tijdens je eerste slaapfase doet
opschrikken en honden hysterisch maakt.
beleid
Het verlenen van dergelijke vergunningen voor zogenaamde eenmalige muziekfestivals waar
decibelgrenzen massaal worden overschreden, staat haaks op reguliere regelgevingen aangaande,
om elke vorm van overlast te vermijden. Auditief gevoelig of niet; het zou misschien een goede
zaak zijn om elke beleidsverantwoordelijke ter zake gedurende de hele festivalperiode (dag en
nacht dus!) gedwongen en onophoudelijk te laten verblijven in de naaste omgeving van zo'n
festival. Mogelijk kan hun vermogen tot empathie daardoor voldoende geprikkeld worden om meer
redelijkheid in te calculeren bij het verlenen van dergelijke vergunningen. Het kan niet democratisch
zijn dat louter economische of andere voordelen of belangen voor selectieve betrokkenen, tot een
ernstig nadeel kan leiden voor duizenden omwonenden. Evenmin kan het zijn dat het genot van de
ene een ziekmakend lijden van een andere kan verantwoorden.
gratis oordopjes
De Provincie Limburg erkent het gezondheidsprobleem maar tovert een bizarre oplossing te
voorschijn. In plaats van een simpele draai aan de volumeknop en een beperking van duur te
bevelen waar ook de omgeving mee gebaat is, wordt er 45.000 euro uitgetrokken voor gratis
oordopjes voor de festivalgangers, die de luide muziek bewust opzoeken. Hemeltergend voor
omwonenden en anders georiënteerden die ongewild maar noodgedwongen deze dagenlange en
folterende decibels in hun private woonomgeving moeten tolereren. Of zou deze provinciale geste
een indekking moeten vormen voor toekomstige schadeclaims wegens gehoorproblemen? Immers
1 op 4 festivalgangers zal vroeg of laat met een levenslange en onomkeerbare gehoorschade te
kampen krijgen, aldus prof. dr. Bart Vinck. Dit zal niet enkel persoonlijke drama's veroorzaken,
maar ook een hoge maatschappelijke last met zich meebrengen.
folterpop.be
Met de website www.folterpop.be willen de initiatiefnemers vooreerst de klachten van onvrijwillige
slachtoffers van geluidsoverlast bij festivals uit de taboesfeer halen. Maar al te vaak worden zij
gemarginaliseerd als zijnde onverdraagzaam en kleinzielig. De massale media-aandacht die
Pukkelpop wordt toebedeeld heeft jammerlijk weinig aandacht voor de gedupeerde omwonenden,
die Pukkelpop niet als een succesverhaal ervaren maar eveneens partij zijn in dit gebeuren...
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bijlage 2

Voorbeeld nemen aan Nederland?
Beleid Utrecht scherpt regels geluidshinder
bij buitenevenementen aan
bron: www.binnenlandsbestuur.nl

UTRECHT

HASSELT

● geen versterkte muziek meer na 23:00 uur
voorafgaand aan een werkdag

● tot 4:00 uur in de morgen
ook tijdens werkdagen

● strengere normen voor het indringende
geluid van bassmuziek

● geen onderscheid

● max. 80 decibel
● 95 decibel voor lage tonen
● drie niet aaneen gesloten tijdblokken
waarop evenementen met geluidsoverlast
mogen plaatsvinden
Van 11.00 tot 17.00 uur, van 17.00 tot 23.00 uur en van
23.00 tot 01.00 uur (alleen op vrijdag en zaterdag) ter
voorkomen dat bij evenementen de hele dag versterkte
muziek klinkt.

● Uit enquête blijkt dat 30 % procent van de
Utrechters die in de binnenstad wonen, overweegt
te verhuizen, mede vanwege de geluidsoverlast.

● 104 decibel
met pieken tot 128 dB in 2009
(3 decibel verdubbelt het volume)

● bijna continu 3 dagen en 4 nachten
Geen beperking en dus geen recuperatie
voor omwonenden mogelijk

?
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bijlage 3

Getuigenissen van omwonenden die de
geluidsoverlast van Pukkelpop grondig zat zijn

V. A. - buurtbewoonster

058090828

HARTRITMESTOORNISSEN + MIGRAINE
Ik ben hartpatiënt en gevoelig voor migraine. Ik woon landelijk om mijn eigen rust
en stilte te kunnen controleren. Het geluidsinferno dat door Pukkelpop losbarst en
pas 4 dagen en 3 nachten later stopt, veroorzaakt in mijn cardiovasculair systeem
hartritmestoornissen (met overslagen die kunnen leiden tot een hartritme dat
oploopt tot 185 hartslagen per minuut, wat levensbedreigend kan zijn (risico's op
coma, hersenschade, trombose,…). Ik kan het geluid en gedreun op geen enkele plek in mijn woning
ontvluchten. Hierdoor loop ik ook verhoogde kans op een migraine aanval. Andere mensen krijgen
problemen met hun bloeddruk of worden oververmoeidheid. Tot hiertoe worden deze aspecten
gewoon genegeerd en afgedaan als onverdraagzaamheid...
B.H. - buurtbewoner

057090829

VLUCHT UIT EIGEN WONING
HOTELREKENING VOOR VERANTWOORDELIJKEN?
Ik ben gevoelig voor auditieve prikkels en het dagen- en nachtenlang zowat continu en ophitsend
gedreun van vervormde geluiden werkt dermate zenuwslopend, dat het onhoudbaar is. Niet enkel
worden normale bezigheden of enige concentratie uitgesloten, ontspannen kan evenmin. Tijdens het
festivalgebeuren is mijn eigen huis geen thuis meer. Ik heb geen andere optie dan gedwongen
op de vlucht te slaan en elders te verblijven, hetgeen dure hotelkosten met zich mee brengt.
Naar welke beleidsverantwoordelijken mag ik de rekening sturen voor deze
onrechtvaardigheid?
I. L. - buurtbewoonster

056090827

PUKKELPOP NIET GESCHIKT VOOR IN WOONBUURT
Als bewoonster van de xxxxxstraat ondervind ik veel last van Pukkelpop. Dit festival met zo'n hels
lawaai en overlast is niet geschikt om in een woonbuurt te houden. Goed dat jullie een site hebben
opgericht, waar men eens zijn gedacht daarover kan zeggen... Voor mij is Pukkelpop alvast niet
meer gewenst.
B.S. - buurtbewoonster

055090826

4 DAGEN EN NACHTEN GETERRORISEERD EN GETREITERD IN ONS
EIGEN HUIS
Chokri is er deze keer ferm over gegaan, de volgende keer gaat het niet boven
de 90 decibel of we stappen massaal naar de rechtbank.
Dit is er ver over geweest, zéér ver! 4 dagen en nachten zijn we
geterroriseerd, gemobiliseerd en getreiterd geweest in ons eigen huis op enkele tientallen
meters van de wei (xxxxxstraat). Gezeik in onze brievenbus, barstende koppijn, fluitende oren,
doodsbange huisdieren en overal rotzooi en buiten een overdonderend lawaai en een
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misselijk makende stank.
Kiewit is te klein voor zoveel kabaal en het festival is een foltering voor de omwonenden!
H.B. - buurtbewoonster

054090826

DOOR DE BRIEVENBUS MIJN HELE INKOMHAL VOLGEPLAST
Een helse 4-daagse was Pukkelpop voor ons dit jaar. Onnoemelijk veel last van de helse muziek! En
toen ik vrijdagochtend om 6:00 uur doodvermoeid opstond om te gaan werken, stelde ik vast dat
men door de brievenbus van de voordeur in de gang heeft geplast. Mijn hele inkomhal ligt vol
stinkende urine en buiten ligt het vol troep en staan mijn vensterbaken vol met flessen en blikjes.
Begin er maar eens aan op je nuchtere maag, doodvermoeid en gehaast om tijdig op je werk te
zijn.
Dat jongeren plezier willen maken is oke, maar dat ze de buurtbewoners en hun eigendom met rust
laten en de werkende mensen hun nachtrust wordt gegund!!!! Nu heb ik alles nog zelf opgeruimd,
maar volgende keer mag Chokri de boel komen opvegen!!!!
J.M. - Runkst

053090826

VASTSTELLINGEN DOOR DEURWAARDER EN MASSAAL KLACHT INDIENEN
Ook ik weet wat geluidsoverlast is. Waarom volgend jaar niet met een deurwaarder naar de
festivalweide trekken om het aantal decibels officieel te laten registreren en daarna officieel en
massaal klacht in te dienen?
buurtbewoonster

052090826

OOK VOOR MIJN KLEINE KINDEREN IS HET EEN HEL
ELK JAAR NOODGEDWONGEN VERLOF NEMEN OP MIJN WERK, WANT
ZE BREKEN UWE BOEL AF
Woon in de xxxxxstraat waar iedereen afzakt om eten en drank te
bemachtigen. Ben het echt beu om opgesloten te zijn in huis omwille file,
geluid en andere overlast. Ik ben gegijzeld in mijn eigen huis! Elk jaar
moet ik op mijn werk noodgedwongen verlof nemen om mijn woning te
beschermen, want ze breken uwe boel af. Ben zelf moeder van x jonge
spruiten en ook voor hen is het een hel. Voor mij mogen ze de boel opdoemen, dat ze maar
ergens anders gaan...
lezersbrieven aan Het Belang van Limburg
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onbewerkte versie van lezersbrief A. Van Houtte
Van: anne Van Houtte
Verzonden: zaterdag 22 augustus 2009 21:52
Aan: brieven@hbvl.be
Onderwerp: pukkelpop wordt folterpop

Waarde redactie,
Jongeren kicken op wat hedendaagse popfestivals hen bieden. Jammer genoeg heeft dit een door
de wet schijnbaar verwaarloosde keerzijde: omwonenden die de muziek als een geluidsinferno
ervaren waartegen ze op geen enkele plek in hun woning bescherming kunnen vinden.
Donderdagavond was het zelfs zo erg dat een mix van geluiden, gedreun en trillingen tot op 8 km
van de Pukkelpopweide waarneembaar waren! Oordopjes hielpen niet, omwonenden dichtbij en
veraf worden verondersteld om verdraagzaam en begripvol te zijn maar ook zij worden ziek
van de onwaarschijnlijke urenlange geluidsterreur en de drie slapeloze nachten achter
elkaar. Op www.folterpop.be komt de realiteit van gekwelde mensen aan bod komt. Dit aspect
heeft ook nieuwswaarde.
Anne Van Houtte
S.K. - Hasselt

051090825

DANK U WEL BURGERVADER, VOOR DE STRUISVOGELPOLITIEK!
Dank je wel folterpop.be!!! Eindelijk een mogelijkheid om mijn frustratie te kunnen uiten! Als
alleenstaande mama met een baby van nog geen jaar kan ik u zeggen dat ik meermaals 'net niet'
over 'de rooie' ben gegaan tijdens Pukkelpop.
Met die temperaturen je vensters moeten dichtdoen en dan nog je trommelvliezen voelen
trillen.... En ja, klacht neerleggen bij de politie levert in dit geval niets op! Je krijgt te horen dat "Er is
geen redelijke limiet is vastgelegd voor de dB's" en "Pukkelpop nooit zal worden afgeschaft, omdat
er teveel belangen en geld mee gemoeid zijn", ???
Noem me misschien naïef maar is de 'geldhonger' van Chokri (en belanghebbenden!) de reden
waarom wij moeten afzien? Dank u wel burgervader, voor deze struisvogelpolitiek... Niet de eerste
keer dat u uw 'schaapjes' in de steek laat! Misschien is het tijd dat u de fakkel doorgeeft? Slaap
zacht!
inwoonster Banneuxwijk Hasselt

050090825

DE ZOMER IS ECHT EEN VERSCHRIKKING GEWORDEN
BEN GELUKKIG ALS HET REGENT, DAN IS HET STIL OP STRAAT
Ben ik blij met deze site! Alles is prima gezegd. De zomer is echt een verschrikking geworden.
Alle dagen evenementen met lawaai (muziek?). Mensen moeten geëntertaind worden... Genieten
van stilte en een goed boek kan precies niet meer. Het verkeer, grasmachines, luidruchtige
jongeren met discobar-auto's enz is al erg genoeg. En Pukkelpop is helemaal een verschrikking! Een
dergelijk festival past niet in een bewoonde omgeving, nog gezwegen van de gehoorschade. De
hond was doodsbang bij het uitlaten bij het zoveelste nachtelijk vuurwerk! Ik kijk nu al uit naar de
rustige herfstavonden. Ben ook gelukkig als het regent, dan is het stil op straat. Proficiat met
deze site!
L. V. - Hasselt

049090825
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HASSELT, STAD VAN HET GELUID
TOT OP HEDEN NOG GEEN ONGELUKKEN GEBEURD
Vooreerst een welgemeend proficiat met uw initiatief, iets waar we al lang
op gewacht hebben! Het zijn inderdaad vooral bastonen die de mensen uit
hun slaap houden. Ook overdag zijn deze geluiden ook hinderlijk, omdat
een mens niet eens meer gerust in zijn tuin kan zitten. Daarnaast gaat
het hier niet enkel om grote evenementen zoals Pukkelpop, maar ook
ééndagse of kortere 'activiteiten', zoals enige tijd geleden het enorm lawaaierige optreden van
Reggie in de Ethiasarena, waarrond bij de politie van HAZODI tientallen klachten binnenliepen. Dan
stellen dat men niet kan optreden omdat er een vergunning verleend is, is volgens mij larie en
apekool. Ook een burgervader dient de wet op het nachtlawaai (of geldt die wet niet voor
burgmeesters) te respecteren en de leefbaarheid (lees openbare orde) te handhaven.
De hele zomer lang is er wel 'feest voor je oren' in Hasselt: Molenpoort feesten;
Kapermolenoptredens; evenementen op het Leopoldplein; Hasselt swingt; Hasselt danst...
En dan last but not least: kan men zulke activiteiten niet overdag organiseren? Waarom moet dit
altijd 's nachts? Een normaal mens "geniet" dan van zijn nachtrust, in de zomer liefst met de ramen
wagenwijd open.
Het wordt stilaan tijd dat hiertegen flink gereageerd wordt, niet in het minst omdat sommigen
(waaronder ikzelf) daar erg agressief van worden. Tot op heden zijn er nog geen ongelukken
gebeurd, maar men stelt het geduld en het uithoudingsvermogen van de mensen wel erg op
de proef. En dan maar reclame maken voor Hasselt, stad van de smaak. Omschrijf het liever als:
Hasselt, de stad van het geluid...
A.N. - St.-Truiden

048090825

RECHTEN VAN BURGERS ZWAAR GESCHONDEN
Eerst en vooral proficiat met jullie initiatief. Het zou goed en nuttig zijn van jullie actie uit te breiden
over gans Vlaanderen en Brussel. Onnoemelijk vele mensen hebben in stijgende lijn de laatste
dertig jaar steeds meer last van geluidshinder. Ook hier in Sint-Truiden is het niet beter. Iedere dag
is het wat anders. Zo gaat men bvb ieder jaar iets speciaal en liefelijk doen voor de kinderen,
namelijk een "autoluwe week". Zo een week wordt afgerond met een popconcert op de Markt.
OWé!!! Niets ontziende decibels worden dan op deze jonge kinderen losgelaten terwijl oren en zien
vergaan! De beleidsverantwoordelijken zien niemand van zijn stokje vallen, dus redeneren ze dat er
is geen schade. Wat een hypocrisie. Wanneer gaan de ouders en de
beleidsverantwoordelijken inzien dat er onherroepelijke schade werd toegebracht aan deze
jongeren? Zulke schade is veel gewichtiger dan even foutief parkeren waarvoor 100 euro
onmiddellijk dient neergeteld!
Ik ben geboren in Sint-Truiden, in de nabijheid van het Militair Vliegveld. De geluidshinder die we
daar van hadden was minimaal en te versmaden in vergelijking wat hier nu gebeurt, en veroorzaakt
wordt door discobars, festivals of popconcerten. In het algemeen worden de rechten van de
burger bij het om het even welke geluidsoverlast ZWAAR GESCHAAD!
Alle krachten dienen gebundeld om hier paal en perk aan te stellen. Steeds zul je kunnen rekenen
op mijn steun bij de verdere ontwikkeling van jullie levensnoodzakelijke actie. Actie voor
WELZIJN!
Van harte gegroet en met meeleven met alle slachtoffers van geluidsoverlast, A. N.
Luciana Rutten - Hasselt (lezersreactie HBvL)

047090824

3 NACHTEN WAKKER GELEGEN
Het is inderdaad juist dat er dit jaar meer decibels waren. We wonen in centrum Hasselt en voor de
eerste maal hebben we drie nachten wakker gelegen!! Ongelooflijk wat een lawaai op de "weide"?
Wat de organisator ontkent kan ik wel geloven. Na zoveel lawaai op al de concerten zal zijn
gehoorschade wel ongelooflijk zijn! Binnenkort zullen er veel meer aanwezigen last ondervinden van
gehoorschade. En daar is de organisator en de burgemeester voor verantwoordelijk. Laat ons
toch eens nadenken, waarom zoveel lawaai en daarom is goede muziek ver te zoeken. Hopelijk
volgend jaar wat minder lawaai en betere muziek.
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Ald Weltens - Hasselt (lezersbrief HBvL)

046090824

IK BEGRIJP NIET DAT DE OVERHEID DIT ZOMAAR TOELAAT
Geachte Heer Mahassine, Doe eens een rondvraag bij alle omwonende
buren van uw geliefd festival. En vraag eens hoe ze die 3 nachten die
helse bonken van uw geliefkoosde muziek ervaren. Overal lees je niks
dan positief over het festival, maar nooit vraagt men hoe de omgeving
dit ervaart. Zo'n popfestival zou op een afgelegen terrein, ver weg van de
bewoonde wereld moeten worden gehouden. Ik begrijp ook niet dat de
overheid zomaar toelaat dat de rust danig wordt verstoord. En van de
medische wereld verwacht ik ook reacties i.v.m de gehoorschade bij de
jeugd. Maar wij, buren van de pukkelpopweide, zijn niet georganiseerd om als één stem wat
tegengewicht te kunnen geven. Jammer! En daar profiteert u van. Hoogachtend, Ald Weltens
L.S. - Peer

045090824

BETER ALLE KLACHTEN IN VLAANDEREN BUNDELEN OP FOLTERPOP.BE
Ik vindt u website een zeer goed idee, maar zou de problematiek van geluidsoverlast niet beperken
tot Hasselt. Meer media-aandacht voor deze website zou een goede zaak zijn. De mensen moeten
niets verwachten van een klacht bij de politie en het zou goed zijn om alle klachten in Vlaanderen te
bundelen op folterpop.be. Het probleem van geluidsoverlast reikt verder dan alleen Hasselt.
M.D. - omwonende

044090824

VAN MIJ MAG PUKKELPOP ONMIDDELLIJK OPHOUDEN TE BESTAAN...
Van mij mag Pukkelpop onmiddellijk ophouden te bestaan, we hebben er kilometers ver
geluidshinder van, nog niet te spreken over de andere vormen van overlast. Opdoeken die handel.
K.J. - omwonende

043090824

MOET MUZIEK LUID STAAN OM GOED TE ZIJN? NEEN, INTEGENDEEL
Ik woon op een 4 à 5 km van pukkelpop en stel idd vast dat het geluid elk
jaar luider en luider wordt. En waarom vraag ik mij dan af... Gaan ze er
misschien al vanuit dat iedereen minder goed hoort? Ik speel zelf al jaren
muziek en pukkelpop moet absoluut blijven bestaan! Maar wanneer ik Mr
Chokri hoor vertellen dat het geluid nooit boven de 100 dB heeft gestaan, dan heeft ie ofwel
niet goed gekeken op de dB-meter, ofwel was dat om 12u 's middags.
Moet muziek luid staan om goed te zijn? NEEN, integendeel....! Laat het max. dB-gehalte in
contracten opnemen en een concert om ten laatste 1:30 uur eindigen, met eventueel nog wat
gedempte sfeermuziek voor diegene die nog een beetje willen blijven plakken...
Heren politici: zorg dat de wetten hieromtrent worden aangepast en vernieuwd en informeer je
daarbij bij professionele informatiebronnen.
Hoop doet leven...
H.I. - Hasselt

042090824

IK BEN OP BRUGPENSIOEN EN AL DIE GELUIDSOVERLAST IS NIET MEER LEEFBAAR
Tijdens Pukkelpop hebben wij veel last gehad tot in de xxxxxstraat in Hasselt waar ik woon. Naar de
politie bellen heeft geen zin want die grijpt toch niet in. In de omgeving worden er hier ook bbq's
gehouden in de tuinen tot na 12 uur 's nachts met veel overlast. Ik woon in een
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appartementsgebouw en in de buurt is ook nog eens een kinderopvang met, tijdens de vakantie,
geschreeuw en geroep van 's morgens 8 uur tot 's avonds half 6. Ik ben op brugpensioen en al die
geluidsoverlast is soms om gek van te worden. Dit is niet meer leefbaar!...
H.D. - Brugge - festivalganger

041090824

IK KAN MAAR NIET BEGRIJPEN DAT DE POLITICI IN ONS LAND HIER NIETS TEGEN DOEN
Ik was dit jaar voor het eerst 2 dagen op en rond de Pukkelpop weide en camping. En ik deel jullie
mening volledig. Als muziekliefhebber krijg ik het steeds maar moeilijker met het veel te
harde geluid. Ik heb 2 dagen (mijn zoon de volle 4 dagen) met speciale oordoppen rondgelopen.
Zelfs 's nachts moest ik oordoppen gebruiken, want tot 04u00 in de ochtend ging het geboenk van
bassen door. Op dat moment waren mijn gedachten bij de omwonenden. Ik kan maar niet
begrijpen dat de politici in ons land hier niets tegen doen.
Ik zag op diverse plaatsen op het festival dat men het aantal decibels aan het meten was. Maar de
methodes die ze hiervoor gebruiken zijn
niet aangepast aan de moderne beats.
Maar men moet ook reageren in het algemeen. Men moet concerten verplicht eindigen om 23u00.
Bij een festival eventueel één tot anderhalf uur later. De reden is heel eenvoudig: iedereen heeft
rust nodig.
Mijn echtgenote was dit weekend te gast op een feest, waar er een lokale groep muziek speelde.
Wel, ook daar stond het geluid veel en veel te hard. Daar het een ouder publiek was, gingen die
één voor één weg. met als gevolg dat het feest op een sisser eindigde. Is dit de bedoeling?
E.S. - Genk

040090824

ZELFS DOCHTERTJE VAN 13 MAANDEN HEEFT ER ONRUSTIGE
NACHTEN VAN
Wij wonen nu ver van de pukkelpopweide, maar konden dit jaar ook
'meegenieten' van het gedreun tot in de vroege uurtjes... Zelfs mijn
dochtertje van 13 maanden heeft er een paar onrustige nachten
opzitten. Ik kon haar niet laten slapen met het raam open.
Ik weet niet hoeveel kilometer we ervan af wonen. Wij wonen namelijk op
de xxxxxxstraat in Genk.
Ik vond het dit jaar overdreven met de muziek! Hier moet toch iets aan gedaan worden.
K.B. - Hasselt

039090820

WARE NACHTMERRIE EN HEL VOOR OMWONENDEN. WANNEER STOPT DIT?
Vanavond (22/08) mochten de groepen blijkbaar van alle betrokken organisatoren inclusief de
hypocriete Chokri Mahassine en burgemeester Reynders helemaal uit de bol gaan. Dit is ronduit
schandalig ! Muziek verzacht de zeden maar dit is een ware nachtmerrie en hel voor de
omwonenden!
Wanneer stopt dit ? Of beter wie kan hier iets aan doen ?
P.J. - Hasselt

038090820

WERKENDE MENS HEEFT EVENZEER RECHT OP NACHTRUST ALS JONGEREN RECHT OP
ONTSPANNING...
De voorbije nacht was de geluidshinder Kempische steenweg onaanvaardbaar. Teveel decibels
tot vroeg in de morgen. Bewoners die 's morgens naar hun werk moeten hebben evenzeer recht
op rust als jongeren recht op ontspanning. Zo de hinder van dit niveau blijft, gaan de bewoners
het festival stilaan verwensen en zoeken naar juridische maatregelen.Geluid dimmen is de
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boodschap!
J.G. - Kuringen

037090820

WAAROM GEEN NACHTELIJKE OPTOCHT NAAR BURGEMEESTER REYNDERS?
Beste, ik denk dat we echt met velen zijn die dit soort overlast ieder jaar maar opnieuw gedurende
vier nachten moeten verteren. Waarom organiseren we niet een nachtelijke protestoptocht in de
richting van de woonplaats van burgemeester Reynders in Runkst. Gewoon maar een beetje
klagen via deze weg of via de politie, die er zelfs geen nota van neemt, zal echt niet helpen. Ik denk
dat we ons echt moeten verenigen (thans zijn we verdeeld) en opkomen op het recht op een
normale nachtrust. Bovendien het gaat niet zomaar om vier dagen; even in herinnering brengen, er
is ook nog de jaarlijke Relax-party, enz. Laten we gewoon opkomen voor onze rechten!
P.S. en ja hoor, jongeren mogen echt wel hun evenement hebben, maar het is maar de vraag of dat
vier nachten lang tot vier uur in de ochtend moet duren?
J.B. - Kontich

036090423

MIJN OREN NAAR DE VERDOEMENIS NA CONCERT AC/DC
Tijdens het concert van AC/DC laatsleden heb ik mijn oren blijkbaar naar
de verdoemenis geholpen met tinnitus en slechthorendheid tot gevolg.
Nu, zoveel weken later, besef ik ik zeer goed dat dit vermeden kon worden
door gehoorbescherming. Ik besef nu ook dat het vooral mijn 'onwetenheid' was omtrent
gehoorbeschadiging, dat mij de das heeft omgedaan. Daarom roep ik alle instanties op om voor
goede voorlichting te zorgen en de inrichters van concerten, fuiven, bioscoopvertoningen enz. te
verplichten om de decibels te beperken.
M.B. - Hasselt centrum

035080908

ONRUST VERSTOREN TIJDENS RUSTVERSTORING KOST NACHTJE CEL
Toet-er-niet-toe, Benji-funn, de Versus, zondagsopeningen,... Als centrumbewoner van Hasselt heb ik
elke zomer zoveel lawaai, dat het me op een avond teveel werd...
Daarbij werd er tijdens één jaar tijd zelfs 3 keer het raam van mijn onderburen ingegooid; mocht
Benji-funn vorig jaar van schepen Beenders zelfs hun vrachtwagen parkeren op een mooi
bloemenperkje dat nooit werd hersteld; met regelmaat van een klok worden we tijdens een rustig
wandelingetje nog steeds opgeschrikt door rijdende discobars; ...
Moe van de geluidsoverlast werd ik deze zomer furieus op de fanfare van Toet-er-niet-toe. Als
protest ben ik buiten even luid gaan schreeuwen dat het geluid er over was, met als gevolg dat ik
wegens ordeverstoring een nacht in de cel mocht slapen.
Je mag blijkbaar de onrust niet verstoren tijdens een rustverstoring...

bewoner Tulpinstraat

034080908

In zijn omzendbrief aangaande Pukkelpop waarschuwt onze burgemeester voorzichtig maar
bedrieglijk voor 'eventuele' overlast, terwijl elkeen goed beseft dat het festival sowieso zorgt voor een
extreme (geluids)overlast.
Welke belangen zijn hier groter, dan de elementaire rechten van burgers te vrijwaren?
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Ook las ik dat er tijdens Werchter aan gedacht wordt een hotel te voorzien op 1 km van het festival,
om festivalgangers de kans te geven eens te kunnen slapen, wat verder weg van het lawaai!!!
Zullen we binnenkort als buurtbewoner geen geluidshinder mogen veroorzaken tussen 5 uur 's
morgens en 12 uur 's middags, om de festivalgangers de kans te geven uit te slapen...?!

ROMA MOZE - Kuringen

033080907

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TREKKEN VAN GRENZEN LIGT BIJ
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Beste burgemeester, schepenen en medebewoners van Hasselt,
Ik prijs mij gelukkig in een stad te wonen waar verdraagzaamheid en tolerantie heel
belangrijke waarden zijn. Dit is een belangrijke meerwaarde voor onze
gemeenschap ... zeker als men het consequent toepast.
Als iemand klaagt over de lawaaihinder van Pukkelpop, dan heeft deze persoon hiertoe het recht.
Spijtig genoeg zijn er ook in deze discussie mensen die de waarde verdraagzaamheid niet
toepassen voor een 'andere' mening. Naar mijn gevoel ook niet de burgermeester en de
gemeenteraad.
Is het probleem Pukkelpop? Neen! Een festival zoals Pukkelpop is belangrijk voor de jeugd en de
cultuur. Ik heb wel de sterke indruk op basis van verhalen van bezoekers en de 'zoete' geur rond de
camping van Pukkelpop dat drugspreventie aangewezen is.
Zeker ook niet het belang van het festival voor de Rimpelrockers vergeten. Maar ...
Is Hasselt Beach belangrijk? Ja, want eens kunnen uitgaan is tof, zeker als je de ganse week hebt
gewerkt.
Zijn Straattheater en andere culturele evenementen belangrijk? Ja, cultuur geeft immers een
toegevoegde waarde aan het leven.
Zijn optredens in Kermt en andere deelgemeenten belangrijk? Ja, het is goed om mensen samen te
brengen.
Is het belangrijk dat de Hades vorige week een fuif tot laat in de avond organiseerde? Ja, want
sportvereningen ontvangen te weinig financiële middelen.
Is het belangrijk dat EuroSys voluit zijn verjaardag kan vieren? Ja, want onze (kleine) bedrijven zijn de
motor van onze economie en welzijn.
Zijn de 24 uren van Zolder belangrijk? Ja, want onze provincie heeft een internationale uitstraling echt
wel nodig.
Het lijstje kan nog langer zijn...
Mijn gezin is uit het centrum van de stad gevlucht voor het lawaai. Wij wonen nu op de heide in
Kuringen en ondervinden nog heel veel lawaaihinder. Alles is belangrijk. Als geen ander ben ik er
mij van bewust dat de vrijheid van de ene een beperking van de vrijheid van iemand anders
impliceert. Waarom? Omdat er geen grenzen worden getrokken. Beste burgemeester en
schepenen... hier ligt jullie verantwoordelijkheid. Het gaat niet over Pukkelpop, het gaat over het
totale plaatje.
Moeten de geluidsinstallaties altijd zo luid staan, zeker met de zware bassen? Moet het lawaai
dikwijls tot zeer laat 's nachts duren? Moet elke activiteit met vuurwerk gepaard gaan? Moet
dit vuurwerk in het midden van de nacht afgeschoten worden? Ik denk dat er hierover toch
stedelijke reglementen kunnen worden uitgevaardigd?
Moeten er iedere zomer zoveel luidruchtige activiteiten in combinatie met elkaar worden
georganiseerd? Is het politiek gezien niet mogelijk hierover een spreidingsplan met keuzes te maken.
Tel de weekends sinds juli dat onze nachtrust werd gestoord op. Dit zijn er echt wel veel en zeker
voor geluidsensitieve mensen is het zwaar.
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De vraag is of Hasselt Beach zo lang moet duren (en nog langer als ik het hoor), of Straattheater
enkel in Hasselt kan plaatsvinden, of voor iedere reden ik weet niet hoeveel decibels moeten
worden geproduceerd?
Zijn de coalitiepartners van Hasselt niet voor de werkende mens? Er wordt op professioneel vlak
enorm veel gevraagd van werknemers, de druk om te presteren ligt hoog. Fris en gezond zijn, vormen
dus heel belangrijke voorwaarden om een inkomen te (blijven) hebben?
Zijn SPa en Groen niet voor de natuur? Hoeveel dieren, zeker in de natuur (!), zien af bij al dit
lawaai. Dit is toch ook verontreiniging, niet? Zeker een vergeten discussie!
Zijn de politiekers niet bezorgd om de gezondheid en veiligheid van de bewoners en in het bijzonder
de jongeren? Ik heb het niet enkel over het lawaai zoals ik hoger reeds aangaf.
Burgemeester en schepenen. Reageer niet afwijzend, negeer de problemen van een deel van jullie
bevolking niet, stop met 'schone schijn' hoog te houden. Ga de dialoog aan, laten we samen naar
oplossingen zoeken. Ik hoop dat deze openheid wordt gecreëerd, in eerste instantie door de
burgemeester.
Niet iedereen die een ander standpunt heeft, is daarom slecht geïntentioneerd.
Gooi niet alles over dezelfde kam als het Vlaams Belang.
Jullie verdienen en krijgen veel respect voor hoe goed het gaat met Hasselt. Probeer dit succes van
Hasselt volledig in overeenstemming te brengen met het welzijn van haar bevolking.
Probeer de normen en de sensibilisering consequent met elkaar in overeenstemming te brengen. Een
pittig voorbeeld. Hasselt verbiedt terecht rijdende discobars, maar mensen die overal op festiviteiten
op veel decibels worden getrakteerd, gaan in hun wagen niet rustig naar Klara luisteren. Zien zij het
verschil nog?

H.C. - grensgebied Hasselt

032080906

6/09/2008: OPENDEURDAG EUROSYS SCHEURT AMPER GEHEELDE WONDEN PUKKELPOP
WEER OPEN
Godverdomme! Weerom door de stad vergund decibelgedreun tot 02:00 uur in de morgen. Waarom
moet de (nacht)rust van duizenden omwonenden tot kilometers in de omtrek weerom opnieuw
verstoord worden, voor evenementen waar zij niets mee te maken willen hebben? Amper
bekomen van de foltering van Pukkelpop wordt ons opnieuw een gedwongen geluidsoverlast in onze
oren gepompt en trachten we tegen beter weten in zowel onszelf, als onze van het vuurwerk
hysterisch blaffende hond, te overtuigen dat er geen reden tot opwinding is.
Ik heb me nooit zo erg ingelaten met politiek, maar bij de volgende verkiezingen zal alvast mijn stem
niet meer naar de huidige beleidvoerders gaan, die deze geluidsterreur blijven vergunnen, tegen alle
redelijkheid en gangbare geluidsnormen in...
Het lijkt bijna of vergunningen voor buitensporig geluidsgeweld de norm zijn geworden?

J.J. - Hasselt

031080906

BUURTBEWONERS ZIJN NIET INTOLERANT
Pukkelpop is begonnen als een ééndagsfestival. Iedereen wilde de jonge mensen dat plezier wel
gunnen, en een beetje overlast tolereren. Ook in onze wijk, de Banneuxwijk, was er een breed
draagvlak voor het festival. Toen werden het twee dagen. Toen drie. Nu zijn het al twee festivals op
rij, en er doen geruchten de ronde dat men aan een derde festival werkt. Al die tijd van slaap
onttrokken zijn is echt teveel van het goede.

15

Kan er dan verwondering zijn over het afbrokkelende draagvlak? Mensen kunnen wèl wat
verdragen, en verdienen het niet om als onverdraagzaam te worden afgeschilderd. Maar trop is
teveel.

A.V. - Hasselt

030080905

BLIJ DAT DE ZOMER VOORBIJ IS
Het is me teveel om al de evenementen op te noemen die hebben plaatsgehad. Het ene moet om 23
u stoppen en het andere krijgt geen beperkingen.
Dit weekend nog feest bij Eurosys, maar de laatste loodjes wegen het zwaarst. We zijn dus blij dat
de zomer voorbij is en Hasselt is dus (alvast in de zomer) niet de fijnste stad om in te wonen...

R.J. - Hasselt

029080901

OOK ANDERE, PERMANENTE VORMEN VAN GELUIDSOVERLAST TE
HASSELT
Niet enkel Pukkelpop dat 'slechts' vier dagen duurt, maar ook andere
eenmalige of wekelijkse (zomer)evenementen zorgen voor geluidsoverlast
in Hasselt. Daarom steun ik het initiatief van FOLTERPOP.BE om het
stadsbestuur van Hasselt tot meer redelijkheid te bewegen. Mogen we in Hasselt ook nog rustig
wonen zonder meer?
Eilaas komen daar ook nog eens permanente vormen van geluidsoverlast bij: dag en nacht, zelfs
tijdens de weekends. Vraag maar eens aan de bewoners van de Kunstlaan, hoe het met hun
nachtrust is gesteld. Nochtans is dat een wijk, waar bijna uitsluitend oudere mensen wonen.
Zo terroriseert het geluid van een airco, geplaatst op het dak van het schoolgebouw van de P.H.L.
(Departement Gezondheidszorg in de Kunstlaan - verantwoordelijke: Elfde Liniestraat 24) de ganse
buurt. Waar je dat geluid overdag al nauwelijks kan verdragen en je dwingt om raam of schuifdeur
gesloten te houden, is het ’s nachts een marteling zonder meer...
Dragen we nu ons geld naar de advocaat en rechtbank of rechtstreeks naar de dokter, omdat elke
mens zonder behoorlijke nachtrust gewoon ziek wordt? Het is godgeklaagd dat een
onderwijsinstelling (en dan nog het Departement Gezondheidszorg!) dergelijke klachten gewoon
negeert.
Begrijpt men dat een goed nabuurschap, waarin overleg en uitwisseling, vanzelfsprekende zaken
zouden moeten zijn?

D.G. - Hasselt Kiewit

028080830

4 DAGEN EEN HEL
politie: "BINNEN EEN PAAR DAGEN ZIJN JULLIE ER WEER VANAF VOOR EEN JAAR..."
Ik ben blij om te weten dat er nog meer mensen zijn die durven zeggen wat we hier meemaken. We
sluiten ons aan in het rijtje van slachtoffers, want het is soms werkelijk niet uit te houden op deze
manier.
Eerst een paar weken voortdurend wakker vanwege de opbouw en dan: knal, 4 dagen een hel.
Ik woon vlakbij de festivalweide en weet dus wat ik zeg. We zijn er dagen later nog niet goed van.

16
Het hels lawaai is nog het ergste, maar ook het wild plassen in onze tuin en het stuk maken van onze
beplanting is onaanvaardbaar. In onze straat zijn er zelfs verkeersborden uit de grond gehaald.
Ik ben moe gereclameerd en we moeten onze mond nog schoon toehouden.
Geen kat doet er wat aan en de politie zegt: "Binnen een paar dagen zijt ge er weer voor een jaar
vanaf".
Wie weet er raad? Wij in elk geval niet...

Bewoner Tulpinstraat - Hasselt

027080828

ALLES TOEGELATEN, MAAR LIEFST NIET VOOR MIJN DEUR?
Velen vinden dit maar geklaag van buurtbewoners, doch toen het gerucht er kwam dat Pukkelpop zou
verhuizen naar een andere locatie (onderhandeling i.v.m. de prijs voor de wei), zag ik op bewuste
locatie al dezelfde dag allemaal zwarte vlaggen langs de kant van de weg. Dus alles toegelaten,
maar liefst niet voor mijn deur...
Wij gaan elk jaar verplicht met verlof in de periode van Pukkelpop. Ook mag men niet vergeten
dat voor de Tulpinstraat Pukkelpop begint begin augustus en eindigt eind augustus, want ook de
opbouw en afbraak is niet te onderschatten.
Nu nog het Coca-Colagedoe op de Hades, dan een evenement van HaZoDi, misschien nog een fuif
van Tenkie en dan zijn we weer even gerust met de dagelijkse overlast (zwaar vrachtverkeer, ook 's
nachts).
Het is inderdaad geen slecht idee om de krachten te bundelen en tot een actie over te gaan.

L.K. - Hasselt

026080826

BRUISEND = OVERLAST?
Ik sluit me volledig aan bij alles wat ik op FOLTERPOP.BE gelezen heb.
De geluidsoverlast is niet te harden. Het is een schande dat de stad Hasselt dit toelaat.
Hasselt “ bruisende stad” . Blijkbaar is “bruisend” synoniem van “overlast”.
Ik hoop van ganser harte dat deze actie succes heeft.

L.C. - Hasselt

025080825

BRUISEN, WONEN EN LEEFKWALITEIT: EVENWICHT GEVRAAGD!
WIJ ZIJN HET STILLE, VERDRAAGZAME MARTELAARSCHAP SPUUGZAT
► NAAR WIENS PIJPEN WORDT ER EIGENLIJK GEDANST IN BRUISEND HASSELT?
►
►

Ik kan mij helemaal vinden in de klachten van de buurtbewoners. Zelf hebben mijn man en ik bijna 25
jaar in de buurt van Pukkelpop gewoond. Ongeveer 4 jaar geleden zijn wij verhuisd naar wat de
'rustigste wijk van Hasselt' werd genoemd: de H. Hartwijk.
En wij die dachten dat wij van Pukkelpop verlost waren! Ook wij hebben wakker gelegen (zelfs met de
vensters toe!) van het danige lawaai. Dit kan toch niet meer! En dan te bedenken dat de
omwonenden van dit evenement ook nog eens last hebben van het lawaai op de camping.
Het is inderdaad zoals in een van de vorige klachten te lezen staat: er is in Hasselt om de haverklap
'iets' te doen. Op zich is daar niets op tegen, integendeel zelfs, maar moet dat altijd zo luid!!!???
Zo is er bijvoorbeeld het 'feest van den overschot'. Wij gaan daar niet (meer) naartoe: er wordt zo'n
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hels lawaai geproduceerd dat je elkaar niet verstaat. Je moet brullen om enig soort
van gesprek te voeren met je buur. Noemen ze dat 'ontmoeten'? Noemen ze dat
'feesten'? Wij noemen dat smakeloos.
Er zijn opendeurdagen van bedrijven, straatbarbecues, optredens van God en Allah
en klein pierke, voetbalmatchen, tennistornooien, roller-parades, openluchtcafé's,
'zomerterrassen', beach-toestanden, monsterdj's in de Ethias-arena,
ontmoetingscentra als fuifzalen, enz. ... Lawaai, lawaai, lawaai.
Kilometers in de wijde omtrek voelen mensen hun bloeddruk stijgen bij de zoveelste
normoverschrijdende decibelterreur van zwaar dreunende beats. Een hele woonwijk moet via
een veel te luid versterkte micro vernemen dat de presentator van het tennistornooi de lolbroek
uithangt en vervolgens luidkeels laat weten dat zijn pint leeg is...'
De rijdende discobars paraderen met open dak voorbij het stadhuis. Wie al eens wat gaat drinken op
het terras van het Hooghuis weet daar alles van. En dan vermelden we nog niet eens de miserie van
mensen die vlakbij een ontmoetingscentrum wonen of van het Dusartplein.
Waar is die 'streng optredende politie' eigenlijk? En welke belangen heeft de
politiecommissaris te beschermen? Naar wiens pijpen wordt er eigenlijk gedanst in bruisend
Hasselt?
Waarom moet elke Hasselaar altijd àlles horen? Ook de evenementen waar hij of zij absoluut niet
voor kiest? Of niet kan bij zijn?
Waarom lukt een rustige vakantie thuis niet meer? Waarom moeten wij altijd opnieuw en
machteloos onze verdiende rust na arbeid opofferen aan al wie straffeloos omgaat met
samenlevingsregels (politiereglement, Vlarem, burgerlijk wetboek, enz.)? Waarom?
Stilte is een absoluut luxeproduct geworden waarvoor men een flinke som moet neertellen wil
men - dank zij die noodzakelijke rust - gezond blijven. Van gelijke kansen gesproken!
Op grote plakkaten langs de singel staat in grote letters te lezen: 'Hasselt wil respect. Onze stad, jouw
thuis!'
Naar onze bescheiden en moe-getreiterde mening, zal Hasselt slechts op ons respect mogen
rekenen wanneer het stadsbestuur een gezond evenwicht vindt tussen 'bruisen' en 'wonen' en
'leefkwaliteit'.
Het Hasselt dat momenteel zowel 'onze stad' als 'onze thuis' is, zal op respect van haar inwoners
mogen rekenen wanneer burgemeester en schepenen hun verantwoordelijkheid opnemen in hun zorg
voor de inwoners van hun stad. Respect ontstaat op plaatsen waar wetten en decreten worden
toegepast én gecontroleerd, zodat elke burger zich geborgen weet in en door het samenleven.
Waar dergelijk zorgzaam beleid ontbreekt, treedt verzuring op en daar helpen wijkbarbecues,
'goeiedag'- en 'allemaal samen'-campagnes geen moer aan.
Recht op wonen, leefkwaliteit, veiligheid, gezondheid (inclusief nachtrust), zijn
onvervreemdbare mensenrechten en die eisen wij op.
Wij danken de initiatiefnemer(s) van deze website voor de mogelijkheid om eindelijk onze stem te
laten horen. Wij zijn het stille, verdraagzame martelaarschap spuugzat. Wie in actie komt, kan
rekenen op onze medewerking.

H.S. - buurtbewoner

024080824

WAAROM WETTEN OP GELUIDSOVERLAST?
Ik ben wat blij mijn ongenoegen te kunnen uiten via deze weg.
Ik heb geen probleem met Pukkelpop en gun het de organisatoren en de jongeren van harte, doch dit
jaar vond ik de overlast extreem.
1. De geluidshinder : dat het lawaai tot 2u duurt, daarvoor heb ik nog enig begrip, maar dan moet
het wel stoppen.
Als inwoner van de Berkenlaan kan ik het overdovend geboenk van de fuif in de tent tot 4u
absoluut niet appreciëren en zeker niet elke nacht opnieuw en opnieuw.
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Ik vind het absoluut onaanvaardbaar. Waarom heeft men dan uiteindelijk wetten op
geluidsoverlast?
2. De parkeeroverlast : het gele papier heeft echt geen enkele waarde.
Hoeveel auto's stonden er niet geparkeerd zonder papier of met het witte papier zonder waarde.
Het wordt elk jaar erger : tot voor 2 jaar geen auto vr de deur, vorig jaar stond het gras vol.
Dit jaar stonden ze dubbel geparkeerd. Aan wat hebben we ons volgend jaar te verwachten? Kan
men hier echt geen andere oplossing voor vinden?
3. Het wildplassen. Kan hier echt niet beter tegen opgetreden worden?
Moeten we echt als buurtbewoner tot en met maandag een sterke urinegeur dulden als je door onze
straat wandelt?
Ik hoop van harte dat jullie actiecomité gehoor vindt, en nog beter dat hiervoor een oplossing kan
gevonden worden.

O.V. Hasselt buurtbewoner

023080823

PIJNSTILLERS + SLAAPMIDDELEN
Zoals vele buurtbewoners hebben wij, mijn man en ik, ook vrijdag en
zaterdag op pijnstillers tegen hoofdpijn en slaappillen geleefd.
Ik kan het goed hebben dat de jeugd plezier maakt en dat enige hinder voor
de buurt geeft maar dit is er toch wel over !!!!

Paul Marchal - Hasselt

022080822

MET NAAM EN TOENAAM...
Volgende personen steunen de klachten tegen de geluidsoverlast van pukkelpop en komen
daar met naam en toenaam voor uit:
Paul Marchal + Josée Billen + Tania Claes + Marleen Marchal
Steeds tot verdere actie bereid en proficiat met uw initiatief. Moet dit echter anoniem blijven?

H.D - Antwerpen

021080822

3 DAGEN MET OORDOPJES OP FESTIVALWEIDE
Via de gazet van Antwerpen kwam ik op jullie site. Als bezoeker van
pukkelpop wil ik graag 3 opmerkingen hierover geven.
1. Ik woon in een boerengat en als het hier 3 dagen bierfeesten zijn kan ik
ook niet slapen. Door het geluid op pukkelpop naar beneden te halen, gaat
het probleem niet opgelost zijn. Het is de algemene overlast die het zwaar maakt.
2. Het geluid op pukkelpop mag van mij ook naar beneden. Ik heb er 3 dagen met oordopjes
rondgelopen en dat vind ik erover. Dus in het kader van de gezondheid ben ik het ermee eens. Ik
ben 31, dus kan er best ertegen als ze lachen met de fluogele stopjes in mijn oren, maar de jongeren
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niet. Er waren zeeeer weinig mensen met oorbescherming en zeker de jongeren niet.
3. Ik kan uit jullie site niet opmaken wat jullie willen bereiken. Is het enkel de geluidsoverlast? Hoe
komt dat de andere punten zoals milieu erop staan? Als jullie iets willen bereiken ivm het geluid, wees
dan duidelijk wat wel aanvaardbaar is en haal er geen andere punten bij. Groeten en succes,

M. - Hasselt centrum

020080821

OOK ANDERE GELUIDSOVERLAST IN HASSELT
Ik vind het absoluut een goed initiatief om op deze manier het ongenoegen over de geluidsoverlast
kenbaar te maken aan het grote publiek en hoop dan ook dat het stadsbestuur van Hasselt hier
eindelijk doeltreffende maatregelen tegen zal ondernemen.
Maar niet alleen Pukkelpop en andere (muziek)evenementen zorgen voor geluidsoverlast. Ikzelf woon
in het centrum van Hasselt, en het overdreven (nacht)lawaai is de laatste tijd niet om vol te houden.
Voorbijvliegende quads, opgedreven scooters, roepende en ruziemakende dronkaards, luide muziek
tot laat in de nacht, … Het is er de laatste jaren alleen maar erger op geworden.
Ik ben ervan overtuigd dat veel buurtbewoners in en rondom Hasselt hier last van hebben en hopen
op een gepaste en effectieve reactie van het stadsbestuur.

J.G. - Hasselt

019080821

BRUISENDE STAD = LAWAAISTAD?
Bij deze wil ik mij eveneens aansluiten bij FOLTERPOP.BE.
Misschien is het goed dat de krachten eens worden gebundeld en dat er tot actie wordt
overgegaan.
Misschien dat er in een of andere zaal een samenkomst kan belegd worden, om een aantal mogelijke
actiepunten te bespreken.
Ook in Kermt en Spalbeek hebben mensen overlast hebben van de relaxparty die, afhankelijk van de
windrichting, hoorbaar is tot op 6 tot 8km van de plaats van gebeuren.
Met dank voor uw initiatief en hartelijke groeten

W.B. - Hasselt binnenstad

018080821

SAMENLEVING VERZUIPT IN LAWAAI
Op maandag krijg je de hemelse klanken van de beiaard over je hoofd; op dinsdag danst Hasselt op
de Grote markt; op woensdag toetert Toeternietoe op het Molenpoortplein, op donderdag kan je rustig
gaan wandelen (sorry gaan luisteren) in het Kapermolenpark en op vrijdag en zaterdag hoor je de
hele nacht luid lallende groepen door jouw straat om op zondag af te sluiten met het Zomerterras.
Tussendoor nog om de haverklap inbraakalarmen die afgaan en soms urenlang zich herhalen om de
zoveel minuten.
Onze samenleving verzuipt langzaam in het lawaai en een gezonde nachtrust is er vaak niet
meer bij.
De egoïstische houding van sommige jongeren die zichzelf het zenit van de wereld vinden, maakt dat
de problemen Amerikaanse kenmerken gaan vertonen.
De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen kunnen niet voor alle problemen
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een pasklaar antwoord geven en er moet overwogen worden wat beter is: 50.000 festivalgangers die
gefrustreerd raken omdat zij de muziek niet hebben kunnen voelen door een uitdraaien van de
bassen en daardoor amok gaan maken, of een andere 50.000 festivalgangers die tevreden
huiswaarts (of campingwaarts) terugkeren.
In het kampeerreglement dient opgenomen te worden dat er géén herrie mag gemaakt worden na
een bepaald uur, mede uit respect voor de andere campingbewoners en met voldoende toezicht
tijdens de nachtelijke uren.
Als laatste wil ik vermelden dat ik de afgelopen jaren zeer tolerant ben geworden zolang het de
spuigaten niet uitloopt. En als je klacht dan genegeerd wordt, wind je je onnodig op en dat is slecht
voor het hart.
Oh ja, niettegenstaande de negatieve punten in deze mail wil ik benadrukken dat ik nog steeds
graag in de binnenstad woon.

C.D. - Hasselt Runkst

017080821

GEEN ANTWOORD VAN REYNDERS EN STEVAERT
Goed initiatief! Ik heb ook reeds met naam en toenaam gemaild naar Reynders + Stevaert, maar
er komt echter geen antwoord op! Hieronder de inhoud van de mail(s), en u mag die gerust op
folterpop.be publiceren als lezersreactie en open brief aan beide heren:

Geachte heer Gouverneur,
Ik heb onderstaande mail gestuurd aan burg. H. Reynders ivm Pukkelpop.
Ieder zijn plezier, maar zo gaat het echt niet. Ik hoor trouwens van een aantal buren, dat ze
dezelfde klachten hebben.
Met achtingsvolle groeten,

Geachte heer Burgemeester Reynders,
Ik vind over het algemeen dat u goed voor ons stadje zorgt, maar... er zijn toch
grenzen.
Een gewone burger mag geen lawaai meer maken na 22u 's avonds.
Ik woon in Runkst (5km ong. van Pukkelpop af?), ik heb geluidsisolerende ramen
omdat ik vlak tegen de autostrade woon. Van de auto's daar 's nachts op 100m
van mijn deur hoor ik niks met die ramen...
En toch deed ik geen oog dicht van het hels lawaai van Pukkelpop, en dat duurde tot 1u30....
Mag de gemeente zo maar alle wetten aan zijn laars lappen?
Het lawaai moet erger zijn dan een straaljager, want als er zo eentje boven Kiewit vliegt hoor ik daar
hier niks van.
Om nog te zwijgen van de gehoorschade die al die tieners daar oplopen. Die zijn potdoof op hun
40ste, dat kan niet anders.
Ik protesteer dan ook ten zeerste, niet tegen Pukkelpop, maar wel op het overmatig sterk en
langdurig lawaai dat daar van uitgaat.
Dat is gewoon niet meer normaal en schandalig. 'Hasselt groene stad' ??? Laat me niet lachen.
Tenminste om 23u zouden ze het geluidsniveau toch een 20dB lager mogen zetten? Dat ze wat
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vroeger beginnen?
Ik vermoed dat gans Hasselt er wakker van gelegen heeft. En ik moet dan 's morgens nog niet op om
te gaan werken.
Of zwicht Hasselt ook al voor het 'prestige' en het vele geld dat er beslist met zo'n festival wordt
verdiend.
Kennissen van mij vertelden dat ze sommige nachten rechtop in bed zitten van de geluidsoverlast van
de Ethiashal.
Wat mij betreft vind ik dit dat wat verbeterde, na de vele klachten na het 'optreden' van dj Tiësto.
Dat is toch gewoon buiten alle proporties tegenwoordig? Hasselt is bedankt!
Ik hoop dat u als goed 'burgervader', toch probeert de kerk wat in het midden te houden.
Niemand hoeft zijn pleziertje te missen, maar dan zonder anderen die niet van keiharde
hardrock houden, te storen.
Met achtingsvolle groeten

Zoals reeds gezegd heb ik van geen van beiden een antwoordje gekregen.
Heb ook de website van Hasseltlokaal gereageerd als 'runkstenaar', zie:
http://www.hasseltlokaal.be/Item/tabid/55/seqAxNewsItem/4920/Default.aspx
Vriendelijke groeten, en succes met dit initiatief!

H.V. - Hasselt

016080820

GELUIDSNIVEAU LAGER
Heb begrip voor een festival voor de jeugd. Enkel vraag ik me af of het geluidsniveau niet gevoelig
lager kan. Het lawaai lag dit jaar gevoelig hoger dan de voorbije jaren. Indien de festivalgangers op
de weide de muziek horen lijkt mij voldoende. Het is niet nodig dat de omwonenden, zelfs op meer
dan 1000 meter van de geluidbron het ervaren alsof de muzikanten voor de deur staan. Bovendien is
het voor het gehoor van de festivalgangers zeker schadelijk. Niet onmiddellijk zullen ze er last van
hebben, maar binnen enkele jaren zal hun gehoor ernstig gestoord zijn en kunnen ze gebruik maken
van hoorapparaten. Jammer, maar dan is het te laat.
Tevens lijkt het normaal dat het nachtlawaai stopt op een redelijk uur en niet duurt tot vier uur in
de morgen. Na vier uur begint dan nog het lawaai van het kampeerterrein, dat soms tot zes uur 's
morgens duurt.
Mogen we vragen dat ook de organisatie en de stad enig begrip heeft voor de bemerkingen van de
omwonenden?

J.S. - Hasselt

015080820

KOSTEN MAKEN VOOR ANDERMANS PLEZIER
Ik woon op ongeveer 500 meter van de festivalweide van Pukkelpop en ben verplicht om tijdens de
festivalperiode mijn huis te verlaten om het lawaai te ontvluchten in een hotel.
Het kan toch niet dat de muziek 5 kilometer van de weide luid en duidelijk hoorbaar moet zijn.
Mijn vraag aan de organisatie is de decibels drastisch te verlagen zodat ik niet meer verplicht ben
kosten te maken voor iemand anders plezier.
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W.W. - Hasselt

014080820

HASSELT NIET ALLEEN VOOR BEZOEKERS
Ik ben het volkomen eens met het feit dat er overdreven lawaaihinder is in Hasselt. Vorig jaar al eens
een klacht ingediend, maar blijkbaar tellen mensen uit Hasselt zelf nauwelijks nog mee.
Niet alleen Pukkelpop, maar ook andere activiteiten (zelfs de Kerstactiviteiten) drukken hun stempel
op wat een relaxte zomer (of Kersttijd) zou moeten zijn.
In een stad als Hasselt zijn naar verhouding van het aantal inwoners veel te veel zaken
georganiseerd (vooral tijdens de zomer), die de RUST verstoren van iemand die gewoon wat wil
genieten van zijn tuin en een boek.
Het gaat maar door: kermis, beachparty (ook weer uitgebreid qua aantal dagen), theather op de
markt, rimpelrock en vooral pukkelpop (en dan zijn er nog tal van andere activiteiten die ik niet eens
opnoem).
HASSELT IS ER NIET ALLEEN VOOR BEZOEKERS!!!!!!
Ik hoop dat er wat kan bereikt worden bij de stad Hasselt en het weer mogelijk wordt, ’s zomers in
alle rust een boek in de tuin uit te lezen...

L.P. - Hasselt

013080820

AAN ALLE WETTELIJKE NORMEN VOLDAAN...
Ik woon in de H. Hartwijk te Hasselt, toch al een eind van de Pukkelpopweide, en heb gedurende 3
nachten eveneens het ongenoegen gehad, te moeten leven met geluidsoverlast.
Na een mail aan de organisator Mahassine kreeg ik antwoord dat aan alle wettelijke bepalingen
werd voldaan en dat neutralen metingen op het vlak van decibellen uitvoeren. Er zijn volgens
Mahassine zelfs mensen die vragen om het geluid harder te zetten maar daar zou niet op ingegaan
worden.
Ik hoop dat een gezamenlijk initiatief de beleidsmensen wakker schudt, maar ik vrees ervoor.

G.R. - Hasselt

012080820

OOK NACHTRUST VAN KINDEREN VERSTOORD
3 nachten na mekaar zoveel lawaai dat ook onze kinderen niet meer kunnen
slapen en 's nachts wakker worden. Dan nog de overlast van festivalgangers die
's nachts via de Kempische Steenweg dronken huiswaarts keren en daar dan
alles vol zeiken en onderkotsen!!! Zonder enige schaamte!
Maar ja, zolang als de stad er maar zijn voordeel aan heeft.
Eerst krijgen we een maand Hasselt Beach om zot van te worden en daarna nog een halve week
pukkelpop.
En dat is onze wel verdiende vakantie na een jaar HARD werken. DANK U HASSELT !
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Hoofdstad van politieke huichelaars, die geen rijdende discobars dulden, omdat daar niets mee te
verdienen valt...

K.B. - Hasselt

011080820

KNUFFEL VAN STAD HASSELT
From: K.B. - To: brieven@hbvl.be - Sent: Tuesday, August 19, 2008 8:26 AM -Subject:
KNUFFELFESTIVAL ...
Beste,
Dat velen genoten hebben van het Pukkelpopfestival blijkt weer uit de talrijke charme berichten
verschenen in uw krant en in uw editorial. Toch een kanttekening.
Mogen wij vragen dat de Organisatie en de Stad Hasselt bij een volgende editie de wijk ook een
knuffel wil geven door ons een aangenamere nachtrust te geven. De decibels en het lawaai die
veroorzaakt werden door de loeiharde muziek en dreunende basgeluiden op de achtergrond op de
campingweide tussen 2.00 en 6.00 uur 's nachts hebben vele buurtbewoners tijdens deze editie
meerdere nachten wakker gehouden.
Een suggestie : draai de volgende keer de knop wat zachter ... dank je wel !

From: K.B. - To: sonja.paumen@hasselt.be (Kabinet van de Burgemeester Stad Hasselt) - Sent: August 20, 2008 9:04 AM - Subject:
PUKKELPOP
Geachte,
Dank U voor de reactie. Wil dan ook tijdens de evaluatievergadering van Pukkelpop de tot tweemaal verstuurde lezersbrief die
verstuurd werd naar Het Belang van Limburg (en die om welke redenen dan ook niet gepubliceerd werd) mee opnemen als bemerking.
Mvg, K.B.
From: Sonja Paumen - To: K.B. - Sent: Tuesday, August 19, 2008 9:39 AM - Subject: Pukkelpop
Geachte
Uw mail van 15 augustus 2008 hebben wij goed ontvangen.
Uw bemerkingen zullen besproken worden tijdens de evaluatievergadering van Pukkelpop.
Hopend u hiermee van dienst te zijn, verblijf ik, met vriendelijke groeten.
Sonja Paumen - Kabinet van de Burgemeester Stad Hasselt - Groenplein 1, 3500 Hasselt - Tel.: +32(0)11 23 90 47, Fax: +32(0)11 22
88 94

G.H. - Hasselt

010080820

WAAROM GEEN NORMAAL GELUIDSNIVEAU
Eindelijk eens iemand die 'oren' heeft naar de grieven van 'normale' mensen
in de periode van Rimpel- en Pukkelpop.
Kort en bondig: waarom niet op normaal geluidsniveau afgesteld? 3
nachten slapeloosheid is teveel!
Naar de toekomst toe is het wel een broodwinning voor de oorspecialisten, die de vele hamers
en aambeelden zullen kunnen gaan opereren.
Of dan zal de jeugd van nu later de afnemers worden van dure hoorapparaten en dan draait deze
economische sector weer op volle toeren. En zo is de cirkel rond. Want daar draait het om: GELD !
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naam bekend - wenst volstrekte anonimiteit

009080820

VOOR ELKE KLACHT ZIJN ER TIENTALLEN, HONDERDEN, ZWIJGENDE GEDUPEERDEN!
Ik woon ver van bewoning en ver van alle centra en toch worden we alle jaren opnieuw nachten
wakker gebonkt door evenementen die kilometers verder doorgaan. Welke afwijkende vergunning
hebben ze? Breien ze er op eigen houtje van alles aan?
Als je politie belt, wordt er nooit opgetreden. De meeste van die lawaaitoestanden zijn politiek
gekleurd en/of gesteund en dan wordt er zeker niet ingegrepen. Je krijgt ze wel aan je deur als je
kippen te vroeg kakelen.
Nadien lees je zelfs in de kranten dat er slechts enige klachten waren.
Een artikel over Hasselt Beach sprak van één klacht betreffende geluidsoverlast, terwijl ik er 6 à 7 km
vanaf wonend meerdere keren van wakker lag. Wie gelooft dan dit nog? Volgend jaar willen ze de
periode nog verlengen!
De Ethias grenslandhallen zouden perfect geluidsdicht zijn. Achteraf geeft men dan schoorvoetend
toe dat het toch niet zonder enige overlast kan, terwijl wij zelfs zes km ver het lawaai kunnen horen.
Toch wil men doen geloven dat er slechts enkele, te verwaarlozen klachten zijn.
En wie belt nog naar de politie, als men toch niet optreedt? Voor elke klacht zijn er tientallen,
honderden, zwijgende gedupeerden!
De buurt zou zeker moeten ingelicht worden aangaande de toegestane afwijkingen: exact wat,
hoelang en einduur, waarbij er redelijkheid moet gehanteerd worden m.b.t. het geluidsniveau met
toezicht door de beleidsverantwoordelijken en politie.
Dit gebeurt blijkbaar niet. Het algemeen belang van de zwijgende meerderheid moet wijken
voor...
Er moet duidelijk meer druk op de ketel komen want men zal niet gemakkelijk inbinden door de
politieke gelinktheid.
De politiekers nemen geen verantwoordelijkheid meer voor een goed bestuur.
Ik steun dit initiatief en er zijn meer gedupeerden dan men denkt.

T.Q. - Hasselt buurtbewoner

008080820

WAARSCHIJNLIJK BESEFFEN DE ORGANISATOREN EN VERGUNNINGVERLENERS DIE
PUKKELPOP TOELATEN NIET WELKE KWELLING DE OMWONENDEN VAN PUKKELPOP
DOOR DEZE GELUIDSOVERLAST MOETEN ONDERGAAN.
Indien wel, dan zijn woorden overbodig...
Het lawaai begon van woensdagavond en duurde tot zondagmorgen 4h30, dit wil zeggen: 4 slapeloze
nachten met zeer enerverend, ziekmakend lawaai en hoe later het wordt, hoe meer decibels er
worden geproduceerd.
Op de weide kan men misschien nog spreken van muziek (dit is te horen als men beelden toont van
het festival op T.V.) maar de omwonenden horen alleen een kakofonie van bassen en
wanklanken van gitaren, dus een chaos van geluiden geaccentueerd door de versterkers (sommige
groepen willen zelfs niet optreden als ze geen overdreven en ontoelaatbare decibels mogen
produceren). Men weet dus goed welk lawaai deze groep of groepen maken!
Het lawaai stopt niet om 2 uur 's nachts. Neen dit is te vroeg en op de camping gaat het lawaai en
gebrul verder tot minstens 5 uur in de morgen.

H.B. - Hasselt buurtbewoner

007080816
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UITEINDELIJK ALLERGISCH VOOR ELKE AUDITIEVE PRIKKEL...
Vanmorgen doodvermoeid en laat (10:00 uur) opgestaan, na slechts enkele uurtjes slaap wegens het
geluidsgeweld van Pukkelpop. Even na een uiteindelijk moeilijk inslapen tussen 03:00 en 04:00 uur
in de morgen plots in eerste slaap opnieuw gewekt door enkele knallen van vuurwerk, dat
waarschijnlijk door nog fuivende festivalbezoekers werd ontstoken en waarop de hond hysterisch
begint te blaffen en janken. Opnieuw onrust in huis en later nog maar eens proberen in te slapen en
mij trachten te ontdoen van een beklemmend stressgevoel.
Wanneer ik me vervolgens nog slaapdronken en met hoofdpijn naar buiten begeef om toch snel even
wat van het mooie weer en de natuurlijke stilte op te snuiven, beginnen de festivalboxen alweer te
denderen...
Boosheid omwille van de onredelijkheid en onmacht, wordt ondertussen overheerst door
gevoelens van overspanning, overmoeidheid, prikkelbaarheid en neerslachtigheid en ik grijp
noodgedwongen naar een medicijn. De eerste dreunende decibels doen me beseffen dat ik na 4
dagen en nachten allergisch geworden ben voor elke auditieve prikkel en ik ervaar het, alsof alle
door de afstand vervormde basdreunen eindeloze en irriterende slagjes in mijn hoofd geven.
In feite is mijn grens voor deze bizar extreme geluidsoverlast reeds lang bereikt en kon ik de
afgelopen dagen geen veilig thuisgevoel meer ervaren in mijn eigen woning.
Ik probeer mezelf vast te klampen aan het beeld dat vannacht (of liever morgenvroeg) het festival een
einde kent, een normale rust en levensritme kan weerkeren, en ik aanvang zal kunnen nemen met
een fysiek en psychisch revalideren na deze geluidsterreur.
En beklemd probeer ik de dreigende gedachte te bannen, dat volgend jaar eenzelfde foltering zich zal
herhalen...

G.J. - Hasselt buurtbewoner

006070910

WOEDE EN FRUSTRATIE
Hopelijk ben ik nog niet te laat met mijn bedenkingen over Pukkelpop.
Ik heb eerst wat tijd genomen om mijn woede over deze jaarlijkse
gebeurtenis wat te laten bezinken.
Als buurtbewoner hebben wij reeds vanaf het beginstadium van het bestaan
van Pukkelpop, last van geluidsoverlast. Toen heette het nog zo, nu is
dit niet meer te beschrijven.
Vroeger had men last van moeilijk te bereiken wegen of plaatsen, nu komt
iedereen (zelfs met doorgangsbewijs) je straat binnen en parkeert zich op de eerste de beste plaats
(zelfs als daar parkeerverbod geldt) en de politie doet daar niets aan!
Vroeger manifesteerde de geluidshinder zich enkel overdag en als je pech had om te moeten werken,
tot een deel van je nachtrust voor 1 tot 2 nachten.
Nu is het niet meer houdbaar om te moeten werken, je hebt gedurende meer dan een halve week,
om juist te tellen 4 nachten een halve nachtrust! --> dit wat betreft de muziek.
Vroeger was de kampeergelegenheid een weinig verwijderd van de woonbuurt, nl. Domein Kiewit.
Nu moet dat zo kort mogelijk bij de festivalweide (anders moeten al die gasten te ver lopen om hun
bed??? te vinden) en liggen de rechtstreekse buurtbewoners 4 GANSE NACHTEN wakker.
En,... moet je werken 's anderendaags, ... daar kraait geen haan naar.
Een dagje meer lawaai in Hasselt, is dat zo erg ??? Juli en augustus zijn toch één en al
festivalmaanden.
Ik vraag me af of de rust van de werkende mens van geen tel meer is in de zomermaanden.
Oef, dat moest me van het hart. Het wordt hoe langer hoe meer een frustratie die enkel oplucht als
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het weer eens voor een jaar achter de rug is.
Rustige groeten, G.J

J.B. - Hasselt buurtbewoner

005070905

OM 6 UUR OP OM TE GAAN WERKEN
Ik ben een buurtbewoner en ik heb eveneens last van dat lawaai. Ik weet het, het
is maar 1 maal per jaar maar het worden ook steeds meer dagen en het duurt
ieder jaar later. Dit jaar al tot 4 uur. En vooraleer dan de auto's allemaal uit de
straat zijn die (die hier niet mogen staan)... Dan is de vuilniswagen en de borstelmachine al hier.
Ze weten niet blijkbaar niet dat ik om 6 uur moet opstaan om te gaan werken. Is dan 1 uur niet laat
genoeg?
Ik ben niet iemand die op alles kritiek geeft, maar als je de media hoort of leest is alles een en al
lof en zegt men steeds dat iedereen een graantje meepikt, maar ik pik toch alleen maar het lawaai.
Zelfs wij moeten betalen als we eens naar rimpelrock zouden willen gaan.
Ik ben van mening dat hier wel meer mensen denken zoals ik, maar niemand dat hier in de buurt durft
te zeggen. Dus ik zwijg dan ook maar wijselijk om hier geen buren tegen het hoofd te stoten. Ik ga
me ook niet bekend maken want dan vrees ik hier voor zuur gezichten.
Ik hoop dat er bij u in de buurt wel mensen rechtuit durven spreken en dat er minsteen een paar
uur eerder kan gestopt worden. zodat we nog iets kunnen slapen voor te gaan werken.
Ik vind wel dat je er goed aan doet om ook eens de negatieve kanten te bundelen.

Y.N. - Hasselt buurtbewoner
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NOODGEDWONGEN OP HOTEL
Bij deze wil ik melden dat ook ik 's nachts niet gelukkig ben met Pukkelpop.
Een enorm aantal decibels tot vier uur én later in de ochtend..... vier nachten na elkaar....(de nacht
voor de aanvang van het festival was er ook tot half vijf héél veel lawaai)
Dat is echt te véél !
Dus: Ik ben drie nachten op hotel geweest! Mag ik de rekening naar Chokri sturen?
Ik heb absoluut niets tegen Pukkelpop, doch indien Pukkelpop wil doorgaan te midden van een
woonwijk, moeten ze in eerste plaats rekening houden met de buren / niet - festivalgangers en tijdig
afsluiten..
Maar ja..... Wie zal er zich om mijn nachtrust zorgen maken ?
Dit is een goed initiatief waar ik helemaal achter sta, maar denk dat velen bang zijn. om niet
sympathiek over te komen.

T.Q. - Hasselt

ANDERE REGELGEVING OF PUKKELPOP AFSCHAFFEN
1. Huidige milieuvervuiling door geluid, licht en een berg afval is onaanvaardbaar.
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2. Optredens van 10 tot 22 uur en volume versterkers gevoelig minder. Geluidshinder wordt vooral
veroorzaakt door bassen die alsmaar harder klinken als het later wordt.
3. Geen fuiven, vuurwerk of andere knallers meer op het terrein of op de camping na de
optredens
4. De hygiëne is verschrikkelijk slecht:
Geen enkele restaurant, bar, café... zou in dergelijke omstandigheden toelating tot uitbating krijgen.
Voor zulk een massa is het onmogelijk voldoende sanitair te voorzien (bevordert het wild plassen) en
behalve voor sommige VIPS zijn er geen of te weinig voorzieningen om de handen te wassen nadat
men geplast of zijn behoefte heeft gedaan (en dan maar handen schudden). Is er eigenlijk controle op
de hygiëne?
5. Laat Pukkelpop telkens op een andere locatie of elders doorgaan.
6. Drugs controle (wielrenners worden ook gecontroleerd op doping).
7. De ouders van de jongeren informeren over mogelijke gevaren die zulke festivals met zich
meebrengen.
8. De winsten die gemaakt worden op kap van buurtbelasting moeten naar goede doelen en niet naar
enkelingen.

A.V. - Diepenbeek
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OOK DE DIEREN DRIE DAGEN IN EEN HEL
Wij willen graag meedoen om Pukkelpop in de toekomst geluidsredelijker te maken. Mahassine zou
bezorgd zijn om de veiligheid van de jongeren, maar tegelijk vernielt hij hun gehoor.
Wij wonen in de buurt van de sluis van Diepenbeek (zo'n 9 km van de weide!) en hadden ook twee
dagen gedaver tot in ons bed (met gesloten ramen, luiken en oorstoppen!). Vroeger was de overlast
hier niet te dragen als de wind naar hier stond, maar sinds het plaatsen van superisolerend en
hoogrendementsglas gaat het toch iets beter.
Ik heb ooit een gesprek gehad met burgemeester Reynders en schepen Conings van Hasselt
over die geëxporteerde geluidslast, maar die heren vinden dat Mahassine geen beperkingen
moet krijgen. Gehoorschade of niet.
Verder denk ik dat ook de dieren drie dagen in een hel gezeten hebben zonder enige kans op
ontsnappen. Zeker paarden en koeien die in de naburige weiden stonden.
Ik hoop dat de gezamenlijke klachten eindelijk zullen helpen. Er zijn ook oorspecialisten die zich
vragen stellen bij dit geluidsgeweld. Later zullen deze jongeren hinder krijgen waar ze nooit nog van
af geraken.

naam bekend (wenst volstrekte anonimiteit)
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Beste Martelaars, wij wensen uw initiatief te steunen.
Het wordt alle jaren erger en onredelijker, zeker als je na enige nachten wakker gebonkt te zijn, 's
morgens moet gaan werken.
Stille groeten

