
Zeist ,28 augustus 2017 
 
Aan college van B&W van de gemeente Zeist 
 
 
Geacht college, 
 
Als direct omwonende van de Slotlaan heb ik met enige verbazing geconstateerd, op basis van 
tekeningen over de herinrichting van het centrum, dat er een muziektent van 6 bij 6 meter is gepland 
op de Slotlaan ter hoogte van cafe restaurant De Reünie. 
 
Ik verzoek u mij het volgende aan te geven: 

1. Wat de gemeente beoogt met het realiseren van deze muziektent, met welk doel en voor 
welke doelgroep. 

2. Of het hier een permanente muziektent betreft of een muziektent die op bepaalde 
momenten of perioden wordt opgebouwd en weer wordt afgebroken. 

3. Wat precies de omvang (inclusief de hoogte) van deze muziektent is en uit welk materiaal 
deze wordt vervaardigd. 

4. Of en zo ja op welk moment de gemeente het plan voor een muziektent publiekelijk kenbaar 
heeft gemaakt en op welke wijze dit is gebeurd. 

5. Of en zo ja op welk moment over de plaatsing van deze muziektent gemeentelijke 
besluitvorming heeft plaatsgevonden. 

6. Of en zo ja op welk moment voor de plaatsing van deze muziektent een vergunning is 
afgegeven, zo ja welke vergunning, wie deze vergunning heeft aangevraagd en op basis van 
welke gegevens. 

7. Indien er sprake is van een verleende vergunning of voornemen daartoe, of het mogelijk is 
hiertegen nog een bezwaar in te dienen, of ander vormen van rechtsgang, en zo ja binnen 
welke termijn-(en). 

8. Of en zo ja op welk moment de gemeente met de direct omwonenden (rekenend tot waar 
het geluid van optredens in de muziektent is te horen) over het plaatsen van een muziektent 
(of al dan niet het plan daartoe) en de programmatische invulling daarvan, in contact is 
getreden voor overleg of afstemming. 

9. Indien is afgestemd met omwonenden dan graag aangeven hoe dit heeft plaatsgevonden en 
wat de reacties zijn geweest 

10. Of en zo ja welke plannen cq beleidsregels er zijn ten aanzien van het gebruik van de 
muziektent en of er over deze plannen gemeentelijke besluitvorming heeft plaatsgevonden. 

11. Wie verantwoordelijk is voor de invulling van de programmering van de muziektent  en wie 
verantwoordelijk is voor de uitvoering daarvan. 

 
Graag ontvang ik op korte termijn schriftelijk antwoord op bovenstaande vragen, zodat voor mij en 
diverse andere omwonenden duidelijk is wat de status en inhoud is van dit plan. 
Tevens ontvang ik graag een bevestiging van ontvangst van mijn verzoek en tevens bericht binnen 
welke termijn door de gemeente op dit verzoek zal worden gereageerd. 
 
Met hartelijke groet, 
Astrid van Mierlo 
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