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Hij heeft verloren, maar ook een beetje gewonnen. De bezwaren van de Nijverdaller René 

Melaard tegen het Open-luchttheater in het Doktersbos zijn door de onafhankelijke commissie 

voor de bezwaarschriften afgewezen. Daar staat tegenover dat er een brede discussie op gang 

komt over de geluidsoverlast voor de omwonenden van sportpark Gagelman, waar jaarlijks 

tientallen evenementen en activiteiten worden gehouden. 

 

Op een nog te bepalen datum in januari wil de gemeente Hellendoorn in gesprek met de 

omwonenden en vertegenwoordigers van sportclubs en andere organisaties om te bezien 

welke (wettelijke) mogelijkheden er zijn om de ondervonden geluidsoverlast in de omgeving 

van sportpark Gagelman enigszins te beperken. De lokale overheid zet hierbij in op onderling 

overleg en het maken van goede afspraken. Een aanpassing van de Algemeen Plaatselijke 

Verordening (APV) is (nog) niet aan de orde. 

 

Volgens de bestaande APV kan elke ‘inrichting’ twaalf keer per jaar een ontheffing aanvragen 

bij de gemeente voor het houden van een activiteit, waarbij gebruik mag worden gemaakt van 

een geluidsinstallatie (versterking). Melaard en zijn medestanders wijzen op het feit dat zich 

in hun directe woonomgeving meerdere ‘inrichtingen’ bevinden, die volgens de 

Hellendoornse APV alle twaalf keer per jaar de nodige herrie mogen produceren. Behalve het 

Openluchttheater gaat het onder meer ook om de twee voetbalverenigingen DES en De 

Zweef, scouting De Reggegroep en het outdoor-activiteitenpark De Wilgenweard. 

 

De bezwaarmaker wilde met zijn twee bezwaren tegen het Open-luchttheater vooral duidelijk 

maken dat wat hem betreft de grens is bereikt. In zijn eerste bezwaar stelde de Nijverdaller dat 

het afgelopen seizoen achttien ‘ versterkte voorstellingen’ in het Openluchttheater zijn 

gehouden in plaats van het maximaal toegestane aantal van twaalf. 

 

Fons Mensink, directeur-bestuurder van cultuurorganisatie ZINiN, en zijn adjunct Chris Funk 

benadrukten in hun verweer dat er absoluut geen sprake is geweest van een overschrijding van 

de wettelijke bepalingen. Enkele van de achttien geplande openluchtvoorstellingen zijn 

namelijk op het laatste moment verplaatst naar een andere locatie of werden afgelast. En bij 

enkele andere voorstellingen werd geen gebruik gemaakt van een geluidsinstallatie. 

 

De leden van de commissie voor de bezwaarschriften vonden deze uitleg van Mensink en 

Funk plausibel en constateerden dat hier geen wettelijke normen zijn overschreden. De 

commissie adviseert B en Wvan Hellendoorn daarom dit bezwaar ongegrond te verklaren. 

 

In zijn tweede bezwaarschrift keerde Melaard zich tegen een aanpassing van het 

entreegebouw en het realiseren van een overkapping in het Openluchttheater. Dat laatste 

vooral om artiesten droog te kunnen laten optreden en dus minder afhankelijk te zijn van de 



weersinvloeden. Zoals commissievoorzitter Jan Elbertsen tijdens de behandeling van dit 

bezwaarschrift reeds liet doorschemeren, heeft de commissie voor de bezwaarschriften dit 

bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. 

 

In het advies wordt benadrukt dat de woning van Melaard hemelsbreed op zo’n 170 meter van 

het Openluchttheater staat en hij vanuit zijn huis nauwelijks zicht kan hebben op een 

overkapping midden in het bos en hiervan dus geen nadeel ondervindt. 

 


