3 oktober 2017: Minikoraal en Pleintaptoe in onze wijk.
Het is nog midden in de zomer, maar voor we het weten, eten we al weer hutspot en haring en
wi6ebrood op 3 oktober.
Dit jaar zal een deel van de 3 oktober fes>viteiten plaatsvinden in onze wijk. Daarover is de
Wijkvereniging deze zomer geïnformeerd door de Gemeente. Dit houdt verband met de
bouwac>viteiten op de Garenmarkt. Voor de ac>viteiten die daar al>jd plaatsvonden, moest een
alterna>ef worden gevonden. De keuze is daarbij gevallen op het Trigon terrein aan de
Cronesteinkade.
Het gaat om twee ac>viteiten. Op vrijdag 29 september van 12.30 tot uiterlijk 14.30 zal de Minikoraal
plaatsvinden (3000-3400 kinderen). Een dag later, op zaterdag 30 september is de Pleintaptoe van
17.00 tot uiterlijk 20.00u (2500-3000 bezoekers plus vijf korpsen).
De opbouw voor het evenement start op 25 september. Er moet onder andere een
evenementenvloer worden gelegd op het Trigon terrein en er worden tribunes gebouwd. De aRouw
is op maandag 2 oktober.
Er zullen wijkbewoners zijn die het fantas>sch vinden dat onze wijk gastgever mag zijn voor deze
klassieke 3 oktober ac>viteiten, maar gezien de aantallen bezoekers zullen er naar verwach>ng ook
bezorgde omwonenden zijn.
Als Wijkvereniging hebben wij een bijeenkomst georganiseerd door de Gemeente bijgewoond over
deze 3 oktober fes>viteiten. Daar waren vertegenwoordigers van onder andere de 3 oktober
vereniging, vertegenwoordigers van Trigon, de Gemeente (evenementen en ook afdeling verkeer) en
vertegenwoordigers van de brandweer. De poli>e was die dag verhinderd, maar sluit bij een volgend
overleg aan. Mar>n Braam is de gemeentelijke projectleider.
Tijdens dit overleg, hebben wij onder andere aandacht gevraagd voor de volgende onderwerpen:
-

-

-

-

Waarom is keuze op het Trigon terrein gevallen?
Hierop werd aangegeven dat de keuze voor Trigon verband houdt met het feit dat dit een
vlak terrein is dat dicht bij het centrum van de stad ligt. Er was onder andere ook nog
onderzoek gedaan naar een park als loca>e, maar dat liep niet vlak, hetgeen de nodige
complica>es gaf.
Veiligheid
Het Trigon terrein heeW twee uitgangen. Wij hebben gevraagd of dat voldoende is gezien de
aantallen bezoekers. De brandweer wilde daar ook nog goed naar kijken. De plannen hierover
moeten worden opgenomen in het veiligheidsplan dat bij de indiening door de 3 oktober
vereniging van de aanvraag voor de evenementenvergunning moet worden gevoegd.
Geluidsoverlast
Hierop werd aangegeven dat de evenementen die hier plaatsvinden, overdag tot vroeg in de
avond plaatsvinden en dat er geen sprake is van nachtwerk. Op die manier wordt getracht
geluidsoverlast binnen de perken te houden.
Afval
Er wordt geen extra horeca neergezet op het terrein om afval te voorkomen. Zoals bij ieder
evenement, vindt er na aﬂoop schoonmaak van de straten en terreinen plaats.
Fietsen
Om de vele ﬁetsen te herbergen, komt er een ﬁetsenplan voor het parkeren van de ﬁetsen.
’t Zoeteland
Ook hebben we aandacht gevraagd voor ’t Zoeteland en het stukje park aan de
Zoeterwoudsesingel / Cronesteinkade. Om ‘t Zoeteland komen hekken ter afscherming te
staan.

-

Lorentzhof
De Lorentzhof bleek nog niet te zijn geïnformeerd en niet te zijn betrokken. Wij hebben erop
aangedrongen dat wel te doen. De Gemeente heeW beloofd contact op te nemen met de
Lorentzhof.

De volgende stap is de aanvraag van de evenementenvergunning (inclusief veiligheidsplan) door de 3
oktober vereniging. Dan moeten alle details duidelijker worden. Wij houden hier de vinger aan de
pols en zullen vragen zoveel mogelijk te doen om overlast voor de directe omgeving te beperken,
zodat het voor iedereen een mooie 3 oktober wordt.

