Aan het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Oss
Postbus 5
5340 BA Oss
in cc aan:

de gemeenteraad van Oss
de wijkcoördinatoren van Berghem
de dorpsraad Berghem
de organisatie van bezorgde bewoners Zevenbergseweg e.o.

Betreft: organisatie LEF! Festival 20 en 21 september 2019.
Ons kenmerk: U 110919 01
Berghem, 11 september 2019.

Geacht college,
Wij, de leden van de dorpsraad Berghem, kregen een dringende melding van verontruste
bewoners van de Zevenbergseweg, over het organiseren van het LEF! Festival op het terrein,
gelegen nabij de Graafsebaan/Zevenbergseweg/A59 (naast Circuit Park Zevenbergen), op 20
en 21 september a.s.
Het lijkt ons totaal niet geschikt om dit terrein als festivalterrein aan te merken.
Hiervoor zijn diverse redenen te noemen:
1. De verkeersveiligheid, die in het geding komt. Aan- en afvoerroute in het donker over
een oversteekplaats voor wild over de wildroosters. We hebben begrepen, dat het om
een groot aantal bezoekers gaat, 2.700 ongeveer en dan tellen we niet de bezoekers
voor het Circuit Park Zevenbergen mee. Dus de verkeersoverlast zal ook aanzienlijk
zijn.
2. De geluidsoverlast, die dit festival met zich mee zal brengen.
3. De verstoring van de natuur. De rust zal danig verstoord worden voor o.a. de taurussen
en eigenlijk voor alle dieren.
4. Er is geen enkele legitieme reden te bedenken om een dergelijk festival in een
natuurgebied te laten plaatsvinden. Zeker ook, omdat de gemeente Oss o.a. zich inzet
voor natuurbehoud en natuurontwikkkeling (bijv. De Maashorst, Herperduin).
We hebben begrepen, dat de organisatie, in opdracht van de gemeente, met een
verkeersplan moest komen. Volgens de bewoners bestaat dit verkeersplan uit het

opsommen van de aantallen bezoekers, de diverse middelen van vervoer en de inzet van
verkeersregelaars.
We beseffen terdege, dat het kort dag is en niet eenvoudig om een meer passend terrein te
vinden. Toch willen we een dringend beroep op u doen: Dit terrein is absoluut niet geschikt
en we hopen dan ook, dat hier nog een mouw aan te passen is.

We hopen op een spoedige reactie,
Met vriendelijke groet
Namens de leden van de dorpsraad Berghem
Pieter van Houten, voorzitter.

p/o Marianne Dreese
e-mailadres : dorpsraad@berghem.nl
tel. 06 26979796
Postadres: Maanstraat 19
5351 GW Berghem.

