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In de raadsvergadering van 28 september 2017 over de “Uitkomst mediation De Boerderij” is o.a. 
besloten dat “evaluatiegesprekken worden gehouden met een frequentie van één keer per half jaar 
gedurende de eerste twee jaar en gedurende de volgende jaren één keer per jaar, waarin met name het 
aspect overlast wordt geëvalueerd”.  
 
Uit evaluatiegesprekken die daarna met direct omwonenden zijn gehouden bleek dat er geen sprake is 
van geluidsoverlast, wel een enkele keer van parkeeroverlast. U heeft hierover in juni 2018 een memo 
ontvangen.    
 
Evaluatie 2019 
In december 2019 zijn de omwonenden die eerder zijn betrokken bij evaluaties, aangeschreven met de vraag 
om een reactie te sturen als er sprake is van geluidsoverlast en er aanleiding is om bij elkaar te komen om in 
gesprek te gaan.  
 
De drie omwonenden die gereageerd hebben gaven aan dat ze nauwelijks (nog) geluidsoverlast ervaren 
en dat de afspraken uit het mediationakkoord goed worden nageleefd. De keren dat er geluidsoverlast is, is 
dat tijdens de jamsessie en/of op donderdagavond.  
 
Wel gaven twee van deze omwonenden die gereageerd hebben, aan dat er sprake is van parkeeroverlast 
bij voorstellingen en jamsessies. Ook omdat er twee appartementen bij zijn gekomen. Met de Boerderij 
wordt besproken hoe dit opgelost kan worden, bijvoorbeeld door aan bezoekers te vragen om elders te 
parkeren.  
 
Er is door niemand aangegeven dat er behoefte of aanleiding is om hiervoor bij elkaar te komen voor een 
gesprek. 
 
Bij de gemeente zijn in de tweede helft van 2019 geen meldingen over geluidsoverlast of parkeeroverlast 
binnen gekomen. 
 
Evaluatie 2020 
Medio 2020 wordt de laatste schriftelijke evaluatie bij omwonenden gehouden.  
 
 

 


