Klachten over
festivaldichtheid
Groene Ster
:

Bewoners en recreanten
klagen over geluid en
afsluitingen
Theo Klein

Leeuwarden | Liefst vier keer is recreatiegebied de Groene Ster in Leeuwarden dit jaar toneel van een festival. Velen vinden wat leven in de culturele brouwerij fantastisch, maar
niet iedereen in en om de stad is even
enthousiast.
Zo konden Leeuwarders die in de
afgelopen hete dagen verkoeling
zochten in het water van de Groene
Ster, geen gebruik maken van de kiosk en de toiletten. Deze voorzieningen vielen dit jaar binnen het terrein
van het driedaagse festival Welcome
to the Village. Duizenden dagjesmensen moesten hun behoefte noodgedwongen in de bosjes doen.
Een fout van de gemeente, geeft
een woordvoerder toe. ,,Er was voor
deze zomer in de Groene Ster een
nieuw toiletblok gepland, maar dat
kwam niet op tijd af. We hebben er
niet aan gedacht tijdelijke voorzieningen voor dagrecreanten te plaatsen. Dat had wel gemoeten.”
Dagrecreanten waren ook niet te
spreken over de afsluiting van het
fietspad naar het strand van de Groene Ster. ,,Je kon het strand met een

omweg van een paar kilometer wel
bereiken, maar dat de doorgaande
fietspaden waren afgesloten was niet
aangegeven”, ontdekte Wietse Elzinga. ,,Vorig jaar had ik daar al een
klacht over ingediend, maar er stond
uiteindelijk één bordje ‘doodlopende
weg’.”
De gemeente erkent dat de afsluiting tijdens de opbouw van het festival onvoldoende was aangegeven. Tijdens het festival zelf zou het wel duidelijk genoeg geweest zijn.
House
‘WTTV’ betekende voor de bewoners
van de aangrenzende wijk Cammighaburen veelminder geluidsoverlast
dan het housefestival Promised Land
dat tijdens de pinksterdagen plaatsvond. Kreeg het wijkpanel van Camminghaburen daarover veel klachten
binnen, afgelopen weekeinde noteerde het niet één.
Toch is het wijkpanel niet gelukkig met de gang van zaken rond de
festivals, zegt secretaris Hein Schukken. ,,Een wijkbewoner informeerde
ons dit voorjaar dat er dit jaar vier festivals in de Groene Ster waren gepland. Van de gemeente hadden we
dit niet gehoord.”
Voor 9 augustus staat Soundflavours gepland. Eind augustus klinkt
vijf dagen psychedelic trance op festival
Psy Fi. Of de irritatie in de wijk groeit
kan Schukken niet zeggen. ,,Ik hoor-

Vanwege de verwachte warmte had Welcome To The Village enorme hoeveelheden water naar de Groene Ster
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Ik hoorde van één
gezin dat ze dit
weekeinde vanwege
het festival uit
logeren gingen

de van één gezin dat ze dit weekeinde
vanwege het festival uit logeren gingen. Wij verwijzen mensen die klagen door naar de gemeente. Hoe
meer klachten, hoe beter, want we
zijn niet blij met al die festivals.”
Het wijkpanel wacht de afloop van
het festivalseizoen af voor het naar
de gemeente stapt voor overleg. ,,We
willen aangeven wat voor ons wel en
niet acceptabel is. Het housefestival
rond Pinksteren kon echt niet door
de beugel. Dat dreunde tot diep in de
nacht door de wijk heen. Dat soort
festivals komt er niet meer, als het
aan ons ligt .”
Tjipke Tasma uit Camminghaburen probeert via een kort geding Psy
Fi te laten verbieden. ,,De Groene

Ster is volgens het bestemmingsplan
geen festivalterrein. De gemeente
kan daarom maximaal aan drie festivals een vergunning geven. Psy Fi zou
het vierde worden.”
Ook de afsluiting van het naaktstrandje zint hem niet. ,,Met veel
moeite konden we voorkomen dat
het tijdens Welcome to the Village
onbereikbaar was, maar ik vrees dat
dat bij Psy Fi niet lukt. En voor dat festival is De Groene Ster liefst vijftien
dagen afgesloten.”
Volgens de gemeente is er terecht
toestemming gegeven voor Psy Fi.
,,Het bestemmingsplan geeft ruimte
voor drie meerdaagse festivals. Het
Soundflavor festival duurt slechts
één dag en valt daar dus buiten.”

