
Voor een leefbaar Kiewit en omgeving:

DRINGEND AANDACHTIG LEZEN

Vele Kiewitenaren dragen Pukkelpop een warm hart toe. En voor de Kiewitse verenigingen

betekende tot nu toe de samenwerking met Pukkelpop niet alleen een aardig financieel

steuntje in de rug, sommigen hebben hierdoor zelfs een hechte vriendenkring opgebouwd.

Anderen beleefden het meer gelaten.

De vraag die zich echter momenteel stelt, is of Kiewit en omgeving kan leven met wat momenteel

aangevraagd wordt door de Pukkelpoporganisatie in een permanente ventunnin~.

Jullie hebben mogelijks een brief ontvangen van de PukkelpoporganisatiejThe Factory

CVBA-VSO in verband met de nieuw ingediende milieuvergunningsaanvraag, waarin we

vooral gerustgesteld werden omtrent de aanvraag :" Er verandert zo goed als niets" staat

erin te lezen. Maar is dat ook zo?

Inwoners op een afstand van lOOm van het festival/camping kregen een officiële

bekendmaking van de Stad Hasselt in de bus, over diezelfde milieuvergunningsaanvraag van

de The Factory CVBA-VSO. Deze officiële aankondiging hangt tevens geafficheerd aan de

Pukkelpopweide.

Wij vinden zeer .@J1lmer~itt d~ Pukkelp_oporganisatie, noch de Stad Hasselt tiidifl_lc:Iwz vóór het

verstrijken van de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen op 11/5/2017 ) een

informatievergadering hierover hebben georganiseerd om de nodige en vo"edi~e uitle~ te geven

aan alle inwoners van Kiewit en omRevinR bij deze aanvraag voor permanente vergunning.

Tot nu toe heeft Pukkelpop steeds een tijdelijke milieuvergunning Klasse 2 gehad. Nu vragen ze dus

een definitieve vergunning klasse 1 met afwijkingen: dwz een aanzienlijke stijging van hinder voor

mens en milieu. -7 www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu/milieuvergunningen/milieuvergunning

Vooral omdat het hier gaat over een PERMANENTEvergunning met een

grotere belasting voor de leefomgeving, is het belangrijk de wettelijke

bepalingen nader te bekijken en te communiceren naar de inwoners.

Na verder onderzoek van de vergunningsaanvraag kunnen we u de volgende info mee geven. Er

wordt een permanente wetteliike toelatinR RevraaRd voor:

• Een EXTRAfestival, evenement van 3 dagen en hierdoor de mogelijkheid van

3 opeenvoiRende nachten lawaai ergens in de periode juli - augustus - september. Dat zou

dus bijvoorbeeld OOK tijdens de aanvang van het schooljaar kunnen zijn. Dit hoeft bijgevolg

ook niet noodzakelijk een opeenvolgende weekeinde met het PPfestival te vormen. Een fuif

op de vooravond kan bijkomend aangevraagd worden aan het stadsbestuur. Deze aanvraag

staat los van de vergunningsaanvraag. In totaal kunnen dit dus hypothetisch

4 opeenvoiRende nachten worden. De voorgestelde hypothetische dag Rolling Stones zou

hypothetisch dus ook een 3-daags Housefestival kunnen worden.



• Toelating voor 4 volle festival dagen tijdens de maanden juli of augustus d.w.z. dat de

mogelijkheid blijvend wordt gevraagd om i.p.v. 3 (zoals tot voor de feesteditie van PP),

4 volle dagen artiesten te ontvangen. Een fuif op de vooravond en op de laatste avond kan

ook hier nog bijkomend aangevraagd worden. In totaal kunnen dit dus hypothetisch

5 opeenvolgende nachten worden.

• Toelating voor muziek-en lichtactiviteiten tot OSuOO i.p.v. tot 04.00 voor deze nachten in de

Dance tent. Optredens en lichtshows van artiesten zijn voorzien tot 02.00u.

• Voor beide muziekevenementen wordt een afwijking gevraagd naar een geluidsniveau van

100 decibel.

• Een extra camping gelegen in de driehoek grenzend aan de

Lisbloemstraat/Rietstraat/Waterleliestraat - Ranonkelstraat - Kempische Steenweg (achter

de Toyotagarage) om op die manier de verblijfscapaciteit van het festival te verhogen.

• Het mobiliteitsplan (afsluiten van de Kempische steenweg + omleidingswegen ) werd vorig

jaar, na onderzoek, positief bevonden door PP en het stadbestuur. Op 22/12/2016 werd door

het stadsbestuur beslist dat de Kempische Steenweg in de toekomst opnieuw zal worden

afgesloten.

• Een toelating om 24/24u i.p.v. van 7 u tot 22u rustverstorende activiteiten uit te voeren

voor de opbouwen afbraak van de infrastructuur (festivalterrein én 4 campings) in de

periode tijdens de opbouwfase, tijdens het festival zelf en in de afbraakperiode. Zaterdag en

zondag inbegrepen. Deze periode kan wettelijk gezien dus ook in juni (examenperiode)

vallen. Deze maatregel is vooral hinderlijk voor de inwoners in de nabijheid van camping of
festivalweide.

• Aangezien het om een permanente vergunning gaat, blijft ze onbeperkt geldig. In geval van

verkoop van het festival is het dan ook niet meer vanzelfsprekend dat de nieuwe organisator

onze verenigingen financieel mee laat blijven profiteren omdat er geen verplichting tot

samenwerking vermeld staat in de wettelijke bepalingen.

Een hele brok! Zien jullie dat allemaal zitten? 7 of mogelijk zelfs 8 of 9 nachten feestgedruis tijdens

de mooiste maanden van het jaar, en dag en nacht opbouw- en afbraakwerken op de festivalweide

en campings.

Of vinden jullie dat Kiewit genoeg heeft aan het Pukkelpopfestival zoals het vandaag bestaat?

Dit is geen pleidooi tegen Pukkelpop, wel tegen de uitbreiding, de afwiikingen en de definitieve

vergunning van PP en/of een ander festival. Dit is een pleidooi vóór een leefbaar Kiewit en een

aangename leefomgeving voor iedereen !

Vinden jullie dat Kiewit genoeg heeft aan het Pukkelpopfestival zoals het vandaag bestaat?

Dan is het belangrijk dat jullie dat SNEL officieel aan het Stadsbestuur van Hasselt-laten

weten vóór 11mei 2017-16uur via een eigen bezwaarschrift of via het

bijgevoegd bezwaarschrift.

Onze verstrekte info werd volledig gecontroleerd op juridische correctheid! Ook al beweert

de PP organisatie momenteel over deze uitbreidingen geen concrete plannen te hebben, de

aangevraagde vergunning geeft hen bij goedkeuring wél permanent al deze rechten.

Vanwege ongeruste buren uit de Berkenlaan, Putvennestraat, Tulpinstraat en Vijversstraat



HOE officieel een correct bezwaarschrift indienen ? EENVOUDIG: m.b. v.

bijgevoegd document!

1) Vul bovenaan datum in

2) Vul bovenaan in welke gemeente u woont

3) Omschrijf in eigen geschreven woorden welke bezwaren voor u van

toepassing zijn en waarom u het zo aanvoelt
4) Noteer naam, voornaam + adres en onderteken met uw handtekening

STAP2: bezwaarschrift~zorq~aan het Stadsbestuur 7
Hoe? 4 moaelijkheden :

OF: per gewone post ten laatste op 9/5/2017 naar:

Bezwaarschrift Pukkel pop

Kempische Steenweg 564

3500 Hasselt

-> op 11/5/2017 worden alle bezwaarschriften gezamenlijk binnen gebracht op het stadhuis met de

vraag voor een ontvangstbewijs.

------------------------------------.-.-----.-----------------------------.-.--

OF : insteken in brievenbus op bovenstaand adres
ten laatste donderdagavond 10/5/2017 (=brievenbus Toyota) -> op 11/5/2017 worden alle

bezwaarschriften gezamenlijk binnen gebracht op het stadhuis met de vraag voor een

ontvangstbewijs.

OF : via aangetekend schrijven: College van Schepenen en Burgemeester

Groenplein 1- Hasselt 3500

Per gewone post opsturen naar dit adres heeft juridisch weiniq waarde!

OF : via afgifte op Groenplein 1te Hasselt (bewiis van ontvanqst

vraqen is noodzakelijk omjuridisch geldig te zijn) openingsuren: 9-12.30u en 13.30-16u

U mag het bezwaarschrift kopiëren en laten invullen door elke persoon vanaf

18jaar. Hoe meer bezwaarschriften, hoe sterker onze stem.



Bezwaarschrift

STAD HASSELT
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN

Groenplein 1
3500 Hasselt

Hasselt, .2017.

Geachte Burgemeester en Schepenen,

Betreft: MIL2017/045.
milieuvergunningsaanvraag klasse 1 ingediend door THE FACTORY CVBA-VSO voor de
inrichting gelegen Kempische Steenweg zin, 3500 HASSELT, Festivalterrein en 4 campings
Pukkelpop, voor de exploitatie van een inrichting omvatten de: Festival en campingactiviteiten en
waarbij afwijking wordt gevraagd op artikels Vlarem 11: art. 4.1.9.1.3§1.2: controlefrequentie
milieucoördinator, art. 5.15.0.6§1 rustverstorende werkzaamheden, art. 6.7.3: maximale
geluidsniveau van niet ingedeelde-muziekactiviteiten.

Wij zijn buurtbewoner wonende te .

en formuleren de volgende bezwaren en opmerkingen aangaande de vooffilelde aanvraag:

• Aanvraag geluidsniveau tot 100 decibel

• Mobiliteitsprobleem / omleidingstraject! veiligheid / bereikbaarheid

• 24u/24u rustverstorende activiteiten gedurende festival, tijdens opbouwen afbraak



• Uitbreiding muziek- en lichtactiviteiten tot 5UUf

• Uitbreiding met een festival van 3 dagen binnen periode juli-september

• Uitbreiding van camping

• Belasting van milieu ( aanvraag van afwijking op controle milieucoördinator )

• Andere

Handtekening: .

Naam:

Adres:


