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Geacht college.
De Bestuursraad Engelen Bokhoven werd op 29 juni 2018 door wijkmanager Ronnie van Gaal
gevraagd het college van B&W te adviseren over het Losjes Festival, dat mogelijk aan het
Engelermeer zou moeten plaats vinden op 1 september 2018. En met gezwinde spoed, opdat dit
advies door Roy Geers in de vergadering van het college van 3 juli zou kunnen worden ingebracht en
daarover een besluit genomen zou kunnen worden.
Ons advies van 2 juli 2018 aan het College was ronduit negatief.
Van de secretaresse van de heer R. Loosbroek, afdeling Strategie, vernamen wij op 18 juli dat het
college op 3 juli geen besluit had genomen, welwillend tegenover het festival stond en er een
vergunning zou worden aangevraagd door Losjes. De Bestuursraad werd door hem verwezen naar de
heer G. Vermunt van de afdeling Cultuur. Die hebben wij gebeld, maar het werd er niet duidelijker op
dan dat er een vergunning zou worden aangevraagd door Losjes. En dat u nog een besluit zou
nemen. Wij zouden op de hoogte gehouden worden van het verdere besluitvormingsproces. En toen
werd het stil.
Bij deze maken wij bezwaar tegen die aangevraagde vergunning, waarbij ons advies aan B&W van 2
juli integraal als onderdeel van onze bezwaar dient te worden aangemerkt.
Daarenboven maken wij bezwaar, omdat de gemeente zich in het geheel niet houdt aan haar eigen,
door de haar zelf vastgestelde festivalbeleid.
Het bevreemdt ons daarenboven dat de Losjes organisatie haar thuishonk heeft op het Koudijs
evenementen terrein, maar nu daar haar quotum schijnbaar al heeft opgebruikt en dan haar oog
durft te laten vallen op een “zo mooi natuurgebied”. Dat is het inderdaad en juist daarom ongeschikt
voor een Losjes festival.
Daarnaast is in de ons opgedrongen haastige spoed nog minimaal één argument niet in ons advies
terecht gekomen. Dat betreft het, als gevolg van een festival aan de oever van een meer, te
verwachten zwerfafval, dat in het meer terecht zal komen, ondanks de mogelijke te plaatsten
vuilcontainers. Bij het strandbad lopen de strandwachten dagelijks zwerfafval, vooral plastic, te
verzamelen, maar uit eigen ervaring weten wij dat dit slechts een fractie van alle afval is, omdat dit
deels gewoon in het meer waait. Naast de diepe oceanen krijgen we hier dan een eigen plastic soep,
die gevolgen zal hebben voor alle vissen, watervogels en andere dieren in het gebied.
Bovendien is het ons door de haastige spoed, alsmede de huidige vakantieperiode onvoldoende
gelukt nog met alle relevante personen, verenigingen en andere belanghebbenden uit onze

bestuursgebied, die wij vertegenwoordigen, een goede achterbanraadpleging uit te voeren. Daarmee
had ons negatieve advies verder nog verfijnd kunnen worden.
De bestuursraad Engelen en Bokhoven maakt via deze brief opnieuw formeel bezwaar tegen het
verlenen van een vergunning voor een Losjes Festival aan het Engelermeer op 1 september 2018.
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