
Van:
Aan: "
Onderwerp: RE: Back&Fourth
Datum: maandag 17 oktober 2016 08:57:14

Beste 
Aanstaande donderdag om 15:00 heb ik de afspraak voor de meting. Kan jij zorgen voor
toegang tot jouw woning.
Jij vroeg nog om de mail naar back and fourth. Die heb ik, omdat er ook over een
andere locatie wordt gesproken, iets geanonimiseerd hieronder gevoegd.
De medewerkingsverplichting volgt uit artikel 5:20 en 5:18 van de algemene wet
bestuursrecht.
Hopende je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Mail naar back and fourth:
Van:  
Verzonden: woensdag 12 oktober 2016 13:25
Aan: ###
Onderwerp: Geluid ## en Back and Fourth
Beste ###,
Zowel over ### als over Back and Fourth hebben we wat meldingen ontvangen over
muziekoverlast.
Graag kom ik op korte termijn langs om beide zaken te bespreken. De vragen die ik heb
zijn het volgende:

- ####
Back and fourth

- Ondanks een niet meetverklaring hebben we toch een melding van een bewoner
ontvangen. Dit betekent dat die woning wel beoordeeld moet worden.
Graag kom ik langs om een meting uit te voeren of de voorgestelde niveaus uit
het laatste onderzoek van Kupers aansluiten bij de isolatie naar de woning boven
(2e verdieping).

Het handigste is om beide bezoeken uit te voeren op een moment dat jullie niet geopend
zijn. Kun je mij laten weten wanneer ik komende week langs kan komen?
Met vriendelijke groet,

,
Hoofdinspecteur Handhaving/Specialist Geluid
Gemeente Utrecht
Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving
Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht
Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht
Telefoon 030 - 286  Fax 030 - 286 11 11
E-mail 
Internet www.utrecht.nl/www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print



16,0 31,5 63,0 125,0 250,0 500,0 1000,0 2000,0 4000,0 8000,0 AP
zendniveau ruis 5,6 31,1 58,0 88,5 98,9 99,7 100,7 103,5 96,2 85,4 107,5
achtergrondniveau 1,8 9,1 15,0 20,8 20,7 17,4 19,5 16,8 14,0 12,3 27,1
ontvangstniveau 4,4 12,2 19,1 22,4 23,8 18,9 19,5 18,8 16,5 13,8 29,2
cstoor 3,5 2,9 2,1 5,1 2,9 5,3 #WAARDE! 4,3 3,6 5,3 13,6
li 0,9 9,3 17,0 17,3 20,9 13,6 #WAARDE! 14,5 12,9 8,5 24,9
isolatie 4,7 21,8 41,0 71,2 78,0 86,1 101,0 89,0 83,3 76,9 101,5

Let op, octaafbanden zijn verplaatst!

63,0 125,0 250,0 500,0 1000,0 2000,0 4000,0
Theoretisch  isolatie 41,0 71,2 78,0 86,1 101,0 89,0 83,3

zendniveau (gewenst) 98,0
spectrum -20,0 -11,0 -8,0 -5,0 -6,0 -8,0 -12,0
zendniveau 78,0 87,0 90,0 93,0 92,0 90,0 86,0
ontvangstn 37,0 15,8 12,0 6,9 -9,0 1,0 2,7 37,0
norm 25,0
overschrijding 12,0
toegestaan 66,0 75,0 78,0 81,0 80,0 78,0 74,0 86,1

isolatie 41,0 71,2 78,0 86,1 101,0 89,0 83,3
Praktijk comzendniveau 70,7 87,6 85,0 89,1 90,6 89,9 88,1 96,5

spectrum -25,8 -8,9 -11,5 -7,4 -5,9 -6,6 -8,4
ontvangstn 29,7 16,4 7,0 3,0 -10,4 0,9 4,8 29,9 29,9

924,7 43,5 5,0 2,0 0,1 1,2 3,0
dB(Z) 55,9
norm 25,0
overschrijding 4,9
toegestaan 65,8 82,7 80,1 84,2 85,7 85,0 83,2 91,6

Praktijk DJ set
isolatie 41,0 71,2 78,0 86,1 101,0 89,0 83,3
zendniveau 76,7 78,3 82,7 94,0 95,6 92,1 90,4 99,6
spectrum -22,9 -21,3 -16,9 -5,6 -4,0 -7,5 -9,2
ontvangstn 35,7 7,1 4,7 7,9 -5,4 3,1 7,1 35,7 35,7

3681,4 5,1 2,9 6,1 0,3 2,0 5,1
norm 25,0
overschrijding 10,7
toegestaan 66,0 67,6 72,0 83,3 84,9 81,4 79,7 88,9

spectra vergelijking
norm -20,0 -11,0 -8,0 -5,0 -6,0 -8,0 -12,0
computer -25,8 -8,9 -11,5 -7,4 -5,9 -6,6 -8,4
dj -22,9 -21,3 -16,9 -5,6 -4,0 -7,5 -9,2

hoorbaarhe   35,8 38,8 37,3 35,8 33,0 28,2 26,1

eq aanpassing dj
Ap 98,0
63 Hz aanpassing -10,0
spectra dj -22,9 -21,3 -16,9 -5,6 -4,0 -7,5 -9,2

63,0 125,0 250,0 500,0 1000,0 2000,0 4000,0 AP



zendniveau 65,1 76,7 81,1 92,4 94,0 90,5 88,8 98,0
isolatie 41,0 71,2 78,0 86,1 101,0 89,0 83,3
ontvangstn 24,0 5,5 3,1 6,2 -7,0 1,5 5,5 24,3
computer a 62,2 89,1 86,5 90,6 92,1 91,4 89,6
computer o 21,1 17,9 8,5 4,4 -8,9 2,4 6,3 23,2



Van:
Aan:
Onderwerp: RE: back and fourth
Datum: dinsdag 25 oktober 2016 15:27:40
Bijlagen: excel zonder koppeling.xlsx

Hallo allemaal,
Zonder koppeling en formules in de bijlage.
Naam van de bewoner is 
Zijn adres: 
Zie de niet meetverklaring op pagina 25 van het digitale ako.
Met vriendelijke groet,

,
Hoofdinspecteur Handhaving/Specialist Geluid
Gemeente Utrecht
Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving
Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht
Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht
Telefoon 030 - 286  Fax 030 - 286 11 11
E-mail .nl
Internet www.utrecht.nl/www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van: rudutrecht.nl] 
Verzonden: dinsdag 25 oktober 2016 13:24
Aan: 
Onderwerp: RE: back and fourth
Hallo ,
Dank voor de info en het rekenblad echter dit rekenblad zitten blijkbaar niet de
koppelingen in die er wel in horen.
Is het mogelijk dat dit nog aangepast kan worden Zie voorbeeld.
Kun je ook aangeven welk huisnr. Het betreft “
En kun je dan ook de naam aangeven die de niet meetverklaring heeft ingetrokken?
Dit is mij niet helemaal duidelijk uit het akoestisch onderzoek



Met vriendelijke groet,

geluidspecialist
Vv Bedrijven

RUD Utrecht
Archimedeslaan 6 | Postbus 85242 | 3508 AE Utrecht
Tel +
www.rudutrecht.nl

ik werk op maandag tot en met donderdag. 
Denk voor het printen van deze e-mail aan het milieu.

Van: @utrecht.nl] 
Verzonden: dinsdag 25 oktober 2016 11:47
Aan: rudutrecht.nl>; @rudutrecht.nl>
Onderwerp: back and fourth
Hallo ,
Op 20 oktober 2016 van 15:00 tot 15:30 heb ik samen met  een
isolatiemeting uitgevoerd bij de locatie back and fourth.
Als zendruimte is de dans vloer van het cafe aangehouden. Als ontvangstruimte is de
woning op de 2e etage aangehouden. Deze woning is een éénkamer appartement
inclusief een kleine vide. In het midden van de kamer is gemeten.
De woning is gelegen op de   ten opzichte van de zendruimte. Op
de  zijn ook enkele woningen gelegen. Deze geven geen medewerking aan de

e















Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: FW: Back&Fourth
Datum: dinsdag 12 december 2017 13:01:25

Hoi ,
Zie onderstaande. Hoe hier mee om te gaan?
Er staat geen concrete vraag/wens van meneer in.
Even stacato de laatste acties in dit dossier:
2017
6 februari heb jij met geprobeerd om  uit te nodigen voor een gesprek.
Daar heeft hij geen gebruik van gemaakt.
18 maart is geluidsmeting uitgevoerd in de nachtperiode, geen muziek waargenomen.
20 maart, geluidsmeting naar afzuiginstallatie wederom geen overtreding
Begin april, afsluitende brief naar  dat we geen meldingen meer gaan
behandelen.
Tijdens een bezoek in de woning van  heeft hij foto’s van inspecteurs gemaakt.
Daar is toen in lijn met een soortgelijke situatie bij het horeca team een opmerking
overgemaakt in de afhandeling van de melding van  (brief van april 2017).

 heeft wel eens eerder gedreigd om naar de pers/media te stappen. Uit meerdere
bezoeken is niet gebleken dat er sprake is van overschrijding van geluidsnormen.

Na april geen meldingen oid van meneer ontvangen.
Met vriendelijke groet,

,
Hoofdinspecteur Handhaving/Specialist Geluid
Gemeente Utrecht
Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving
Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht
Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht
Telefoon 030 - 286  Fax 030 - 286 11 11
E-mail @utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl/www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van: hotmail.com] 
Verzonden: maandag 11 december 2017 17:49
Aan: 
Onderwerp: Back&Fourth
Beste ,
In de brief van 05 april wordt aangegeven dat het naar buiten brengen van beeld/audio
materiaal als smaad gezien wordt. Echter is er nu inmiddels voldoende bewijs om jullie
integriteit in twijfel te trekken. Er wordt aangegeven dat kroeg Back&Fourth een
geluidbegrenzer heeft. Toch dreunen de bassen nu in en tot op het dak van het pand door.
Daarnaast wordt in de brief van 05 april aangegeven dat het ventilatiesysteem van
Back&Fourth door jullie gecontroleerd is, echter is hiervoor nooit een meting in mijn
woning geweest. Daarnaast is aangetoond dat hier onrechtmatig woningen verhuurd
worden. Hiervoor is inmiddels een procedure gestart. Ook vraag ik mij af of er überhaupt
wel een (juiste) vergunning is voor een kroeg/discotheek in dit pand. Daarbij weet ik dat de
situatie Back&Fourth een discussie punt geweest is binnen gemeente Utrecht (onder het
mom van 'in mijn achtertuin'). Kortom er is voldoende bewijs dat jullie de boel belazeren
en ik zie daarom geen reden om dit niet, niet naar buiten te gaan brengen.



Met vriendelijke groet,





doen om het probleem op te lossen.
>>
>> Mvg,
>>
>> 
>> Chupitos
>
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