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De kermis: veel publiek, veel

attracties en

veel geluid. fOTO ILSE VAN ORIEL
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Kermis geeftamper klachten
NIELS DEKKER
DORDRECHT I De kermis op de
Spuiboulevard in Dordrecht
zorgt amper voor geluidsoverlast bij omwonenden.

Bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuidzijn maar enkele klachten binnengekomen. De politie besloot daarop een kijkje te nemen,
maar vond geen ~aanleiding om
controleurs van. de omgevingsdienst op te trommelen voor een
meting. "Wij komen pas in actie als
er echt iets aan de hand is;' licht
een woordvoerder van de orngevingsdienst toe.
Al jarenlang is het evenement
enkele bewoners een doom in het
oog, omdat ze enorme last hebben
van de 'brullende kermis'. Tevergeefs opperden ze in het verleden
om alle attracties naar een andere

o

plek in de stad te verhuizen. "Een
vriendin van mij woont ook aan de
Boogjes en ik weet dat zij de kermis echt vervelend vindt. Ze isaltijd blij als die weer weg is;' zegt
Caty Groen. De schrijfster van
onder meer het Dordtse thrillerboekje Moord op de Kermis woont
zelf aan de overkant, op de kruising
van de Spuiboulevard met de Spuiweg, maar heeft" geen last van de
kermis. "Ik zit er met mijn neus bovenop, maar ik heb totaal geen last
van de herrie. Als we de ramen van
de huiskamer dicht hebben, dan
hoor je niets. Maar dat is allemaal
dankzij de goede geluidsisolatie
van de ramen:'
De kermis staat tot en met komend weekeinde in het centrum.
Tot die tijd is de Spuiboulevard afgesloten voor alle verkeer. Dat

wordt in de richting van de A16
omgeleid via de Johan de Wittstraat en Burgemeester de RaadtsingeljHavenstraat.
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Verkeerslichten

.

Volgens een woordvoerder van de
gemeente is ook de verkeersoverlast beperkt gebleven. "We hebben
geen klachten binnengekregen, ook
al geeft een' afsluiting altijd wel
overlast. Die hebben we zo beperkt
mogelijk gehouden door de verkeerslichten op de Johan de Wittstraat op zomerkermisstand te zetten; hij springt niet vaker op groen,
maar wel langer, zodat er meer auto's door kunnen rijden:'
"Ook is de pollef op de Vest omlaag gezet, zodat verkeer uit de parkeergarage Drievriendenhof de andere kant de stad uit kan:'

