
 

 

WERKGROEP OVERLAST IN BLOEMENDAAL-NOORD 

 

Afgelopen jaar heeft de werkgroep Overlast Buurtvereniging Bloemendaal Noord een 

aantal gesprekken gevoerd o.a. met gemeente, wethouder, Milieudienst IJmond, politie 

en HBS. 

 

Daarbij is het volgende ter sprake gekomen:  

Het volume van de muziek en het geluidsniveau van komende en gaande bezoekers, de 

bekendmaking van feesten aan bewoners, de telefonische bereikbaarheid van het 

clubhuis, de bejegening bij een klacht, openstaan van terrasdeuren bij muziek, het 

verwijderen van de geluid reducerende matten, de drankverstrekking en het 

drankgebruik, luidruchtige toernooien die de hele dag duren, het uittesten van de 

geluidsinstallatie op een vroeg tijdstip. 

Daarnaast zijn er nog onbesproken punten zoals vuurwerk bij rieten daken en bij/in de 

papierbak, parkeeroverlast/gebruik Kiss and Ride etc. 

Wij zijn van mening dat sport prima is, het gaat ons om de hierboven omschreven 

overlast. 

 

Voor het vervolggesprek vragen wij om uw medewerking: 

We willen graag horen wat u, als buurtbewoner, aan/als overlast ervaart. Hoe meer 

mensen van zich laten horen, hoe duidelijker het signaal naar de gemeente en HBS toe 

zal zijn. Ook willen we inzicht krijgen op welke afstand er nog overlast ervaren wordt. 

We willen uw ervaring graag breed inventariseren en meenemen naar het volgende 

gesprek! U kunt uw ervaring/reactie mailen naar werkgroepoverlast@hotmail.com  

 

We doen ook een oproep aan u om overlast (over de hele breedte) altijd te melden bij 

gemeente en politie:  

Voor een (niet acute) melding bij de politie kunt u 0900-8844 bellen. Ook al kan de 

politie er op het moment van melding niet altijd iets mee doen, de meldingen worden wel 

genoteerd, inclusief tijdstip!! Met die meldingen wordt achteraf iets gedaan: 1 x per 2 

weken is er een zgn. veiligheidsoverleg. In dat overleg worden o.a. de meldingen 

besproken. Zijn er veel meldingen dan kan er worden besloten extra toezicht te houden 

en/of maatregelen te nemen! De politie vraagt ook om, bij zich indrinkende/dronken 

jongeren onder de 18, altijd te bellen en daarbij te vermelden dat het om jongeren 

onder de leeftijdgrens alcoholgebruik gaat. Ook herrie buiten de vergunningen om en na 

22 uur kunt u bij de politie melden, ze kunnen dan een constatering doen. 

 

Voor een melding naar de gemeente kunt u naar de site: www.bloemendaal.nl  > Melding 

doen > nu een melding doen > waar gaat u melding of aanvraag over > ik wil iets anders 

(over de openbare ruimte) melden > gegevens melder > burger > mijzelf>  dan krijgt u  

een pagina waar u diverse keuzes kunt maken en uw klacht kunt omschrijven > onderaan 

deze pagina vindt u: verder naar melder > de rest wijst zich vanzelf > verzenden. 
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We stellen het op prijs als u ons, via de mail werkgroepoverlast@hotmail.com laat weten 

als u een melding heeft gedaan aan gemeente en/of politie en waarover.  

 

Wij hebben een whatsapp groep overlast opgericht zodat we per geval in de groep de 

tactiek kunnen bespreken voor de momenten dat er overlast is. U kunt zich hiervoor 

aanmelden door een mailtje met uw mobiele telefoonnummer te sturen naar 

werkgroepoverlast@hotmail.com. 

 

Wat goed is om te weten m.b.t. de regelgeving: 

Het clubgebouw is een horeca-inrichting. De sluitingstijd is 0.00 uur. Als de club het 

gebouw langer wil openhouden, is daarvoor ontheffing nodig! 

Na sluitingstijd mogen er geen bezoekers worden toegelaten of nog aanwezig zijn. 

 

Regelgeving voor geluid: 

Vanaf 23.00 uur gaat de nachtperiode in, waarvoor een lagere geluidsnorm geldt dan 

overdag. 

Terrasdeuren moeten gesloten zijn als de muziek aan is. Overtreding art. 4.3, 12 APV 

(gemeente). 

 

Regelgeving voor feesten: 

In de APV is bepaald dat sportinrichtingen maximaal 4 x per jaar een ontheffing voor 

een festiviteit kunnen aanvragen. Is er een festiviteit dan moet de muziek om 24.00 uit 

te zijn! 

 

Naar aanleiding van onze activiteit is er door de OmgevingsDienstIJmond (odijmond) 

een meting gedaan waaruit gebleken is dat HBS zich niet aan de regelgeving heeft 

gehouden. De werkgroep is blij met deze onafhankelijke constatering. 

 

Apart hebben we ook met scouting Elswout gesproken met zeer goed resultaat. 

 

De werkgroep bestaat momenteel uit 3 personen. Wij willen dit graag uitbreiden naar 5 

personen. Bent u in de gelegenheid en wilt u onze groep versterken dan horen wij dat 

graag! 

 

Met vriendelijke groet, 

Werkgroep Overlast 
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