
In de loop van de tijd zijn er veel vragen opgeworpen over de Muziektent die we hieronder zullen 
beantwoorden. 
 
Fysiek: 

• Wat is de beoogde plaats? 
De Muziektent is centraal gelegen, langs het voetpad halverwege het “Rabo-veldje”  

• Wat zijn de afmetingen, m.n. hoogte podium en hoogte dak? 
De hoogte van het podium is 0,80 m t.o.v. het maaiveld, de hoogte, gemeten vanaf het podium  is 4,30 m. 
(zonder ornament). Vanaf het maaiveld is dit  5,10 m. De totale hoogte vanaf de grond mét het ornament is 
5,20 m.  De Muziektent is achthoekig en  de diameter is 5.20 m.  

• Welke aansluitingen komen er? 
Er komt in ieder geval een water- en stroomaansluiting. 

• Kunnen er aan de onderzijde kinderen onder kruipen? 
Er kunnen geen kinderen onder kruipen. Want de onderste rand wordt tot aan het podium dichtgemetseld. 

• Kan voorkomen worden dat erop geklommen wordt? 
Dat kan niet worden voorkomen. Immers, als je wil kan je overal op en inklimmen. Dus je kan inderdaad op 
het podium klimmen. Op het dak klimmen is bijna onmogelijk, de dakrand steekt over waardoor dit ernstig 
wordt bemoeilijkt. 

 
Activiteiten: 

• Is onderzocht of er behoefte is aan een extra plek voor activiteiten? 
Ja dit is zeker onderzocht. Zo hebben de Floor, de Jeugdraad en het Kermiscomité al aangegeven dat ze er  
gebruik van willen maken. Daarnaast is het een ontmoetingsplaats, waar naast deze gebruikers ook andere 
activiteiten kunnen worden ondernomen.  

• Welke activiteiten kunnen er gaan plaatsvinden? 
Gedacht wordt aan bijvoorbeeld: Verzamelplaats  Sinterklaas, spelletjesdagen, vierdaagse, Halloween, 
paaseieren zoeken, Floor, volleybal, muziekuitvoeringen en wat mensen willen, iedereen kan er wat 
organiseren. 

• Is er een indicatie hoe vaak per jaar de Muziektent gebruikt gaat worden? 
Dat is moeilijk op voorhand vast te stellen , maar we denken aan ongeveer twaalf keer per jaar. 

• Gaat de Muziektent concurreren met de Grote Kerk v.w.b. initiëren activiteiten? 
Dat is zeker niet de bedoeling. Wat we zien is dat er juist veel meer geprobeerd wordt elkaar te versterken 
door samen te werken en waar mogelijk activiteiten op elkaar af te stemmen.  
 

 
Overlast: 

• Wat wordt preventief gedaan om overlast te beperken? 
Het is begrijpelijk dat er zorgen zijn over het ontstaan van overlast. Het is echter moeilijk op voorhand te 
zeggen of en zo ja wat voor overlast er zal ontstaan. Daarom is het ook lastig om nu al preventief 
maatregelen te nemen. Wel is er bij het ontwerp over nagedacht (zie vraag over klimmen). Het is aan de 
toekomstige beheerders om in geval van overlast, hier een oplossing voor te zoeken.  

• Waarom komt de Muziektent centraal op de groenlocatie, zodat deze het overzicht op spelende kinderen 
ontneemt? 
De muziektent heeft een diameter van 5,10 meter. Hij zal daardoor maar heel beperkt zicht ontnemen is de 
verwachting. Daarnaast is de podiumhoogte 80 cm en kan je er in die zin “overheen” kijken. Voor de 
duidelijkheid, hij komt niet centraal op het veld maar sluit aan op het voetpad.  

• Wordt er ‘versterkt’ opgetreden? 
Net als bij de Floor zal er incidenteel mogelijk versterkt kunnen worden opgetreden. In tegenstelling tot de 
Floor is zo’n optreden echter van korte duur en zal dus in die zin weinig overlast opleveren.   

 
Beheer: 

• Komt er een beheerders(groep) en een ‘Point of Contact’? 
Vanzelfsprekend. Immers, er moeten afspraken gemaakt worden over het gebruik en het beheer en 
onderhoud. Zoals al in de begeleidende brief aangegeven is dit een onderwerp waar we de komende tijd 
veel aandacht aan gaan besteden.   



• Wordt er gezorgd voor onderhoud? 
Er komt een beheerdersgroep, in de vorm van een stichting, die dit gaat regelen. Deze stichting wordt dan 
ook verantwoordelijk voor het bijeenkrijgen van geld voor het onderhoud. 

• Wie wordt aansprakelijk voor de Muziektent? 
De beheerstichting wordt eigenaar van de Muziektent en is daarmee ook aansprakelijk voor de Muziektent. 

• Wie initieert deze activiteiten? 
In principe kan iedereen activiteiten voorstellen en uitvoeren, de wat grotere activiteiten onder regie van 
beheerstichting. 

• Worden de activiteiten gecoördineerd? 
Het is de bedoeling dat activiteiten in de muziektent worden gemeld aan de beheerder die de coördinatie 
heeft. 

• Is/ komt er budget voor betaalde optredens? 
De muziektent is een faciliteit voor het dorp. Het is niet de bedoeling van de beheerstichting zelf activiteiten 
in de muziektent te gaan opzetten. Dus als iemand een optreden wil verzorgen, moet hij/zij daar zelf geld 
voor bij elkaar brengen.  
 

Traject: 

• Welke fasen zijn er en in welke fase is het plan nu? 
In de bijgaande brief is al aangegeven hoe het proces is verlopen en waar we nu zijn. Er volgt nu een 
raadpleging van de direct omwonenden. Als die hun fiat geven, kunnen verdere vergunningen worden 
aangevraagd, fondsen opgevraagd, het beheer vormgegeven en kan er uiteindelijk gebouwd worden.  

• Wat zijn de volgende stappen in deze en de volgende fase? 
Zie vorige vraag.  

 
Financiën  

• Kan het geld dat door fondsen al is toegezegd ook gebruikt worden voor andere dingen in het dorp.? 
Helaas, het is zogenaamd “geoormerkt” geld. Het wordt alleen toegekend voor de realisatie van de 
muziektent en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt.  
Als dit, om wat voor een reden ook, niet lukt, moet het worden teruggestort.  

 
 


