
!!!!
Evaluatie Ultrasonic / Rockit 2014!!
Het bestuur van de bewonersvereniging is uitgenodigd voor een evaluatie van Ultrasonic/
Rockit, dat plaatsvond op 26 juli. Het gesprek met de organisatie en de gemeente vindt 
plaats op 2 september as. Om u goed te kunnen vertegenwoordigen, stellen wij het op prijs 
als u deze korte vragenlijst wilt invullen. Dat kost u hooguit een paar minuten. !!
U kunt de ingevulde vragenlijst inleveren bij een van de bestuursleden: Gerco van den Berg 
Herenweg 8c, Gerard Baars Herenweg 30a, Wim de Groot Gageldijk 47, Liesbeth Tettero Oudedijk 
48, Helena Leenman Nedereindsevaart 22, Willem Jan Boot Oudedijk 52, Yvonne Lonis 
Westbroekse Binnenweg 24!!
1) Ik woon aan de!
- Westbroekse Binnenweg!
- Oudedijk!
- Herenweg!
- Gageldijk!
- Maarsseveense Vaart!
- Nedereindse Vaart!
- anders: !!
2) Was u thuis op zaterdag 26 juli, toen Ultrasonic plaatsvond?!
- Ja, de hele dag!
- Nee, ik was delen van de dag weg!
- Nee, ik was de hele dag weg!!
Toelichting::!!!!
3) Als u niet thuis was, was dat vanwege Ultrasonic?!
- Nee, ik was toch al weg!
- Ja, ik ben weggegaan vanwege Ultrasonic!!
Toelichting::!!!!
4) Als u (een deel van) deze dag aanwezig was, heeft u overlast ervaren en en zo ja, hoe ernstig 
was dat?!



5) Als u overlast heeft ondervonden rond of tijdens Ultrasonic, waar was dat van?!
- De muziek in het algemeen!
- De bastonen!
- Het verkeer!
- Gedrag van bezoekers!
- Het opbouwen!
- Het afbreken!
- anders:!!
Toelichting::!!!!
6) Mag wat u betreft de gemeente voor 2015 een vergunning geven voor Ultrasonic aan de 
Maarsseveense Plassen?!
 !
- Nee!
- Ja, prima!
- Ja, mits onder de volgende voorwaarden:!!!
7) Wat wilt u dat de bewonersvereniging verder nog meeneemt bij de evaluatie met de gemeente 
en de organisatie?!!!!!!!
Dank voor het invullen! !
Vriendelijke groet,!
Het bestuur van de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder


