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Beste bewoner, 

Graag willen we je door middel van deze brief op de hoogte stellen van de uitkomst van 
gesprekken van afgelopen vrijdag.

Het was een prettige bijeenkomst en danken nogmaals iedereen die er was. Er waren bij 
de bijeenkomst alleen bewoners uit de Coehoornstraat en hebben met deze bewoners 
het volgende besproken:

• Wij houden de buurt op de hoogte van veranderingen rondom isolatie en geluid.
• We zorgen dat er na 23:00 uur er geen groepen mensen meer in de tuin zijn.
• We zorgen dat er een bord komt voor onze gasten zodat ze weten dat ze echt stil 

moeten zijn buiten bij het vertrek. Door opvoeden en informeren van onze gasten 
gaan we er van uit dat het nog rustiger verloopt dan dat het al gaat. We merken dat 
veel gasten er elkaar al op attenderen.

• We zijn bezig met een geluidswerende sluis bij onze tuindeuren zodat we minder 
geluid produceren bij het betreden van onze schuur. We hopen deze op korte 
termijn te realiseren.

• We zijn bezig met een nieuwe geluidsinstallatie waarbij er meerdere speakers naar 
het midden van de zaak wijzen en loshangen van vloer of wand waardoor het 
volume lager kan zijn zonder dat de ervaring zacht is.

• Het glas gooien we alleen weg tussen 10:00 uur in de ochtend en 21:00 uur in de 
avond.

Uitgangspunt voor ons is niet wat wij wettelijk allemaal mogen maar een goede 
verstandhouding met de buurt. Dit is ook de reden dat we niet de maximale sluitingstijd 
hanteren of het wettelijk toegestane decibel limiet. Dit is ook waarom we ook na 
afgelopen vrijdag blijvend openstaan voor gesprek. Wij hopen dan ook dat als er vragen 
zijn je contact opneemt met ons.
Kom langs of stuur een email naar info@stellabystarlight.nl Een brief in de bus mag ook. 
Vermeld ook even je contactgegevens zodat wij kunnen reageren op je vraag, opmerking 
of suggestie.

Dank voor je interesse en een vriendelijke groet,
Steven Bergwerff & Ruben de Rooij
Stella by Starlight
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