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Maan is een van de artiesten die Mojo op het oog heeft voor het
grote evenement in ons land. FOTO ANP/HH

door Bart Wijlaars

AMSTERDAM • De New
Yorkse burgemeester Bill
de Blasio wil op 21 augus-
tus het einde van de coro-
napandemie vieren met
een groot concert in Cen-
tral Park. Nederland
wacht met Celebrate Life
een soortgelijk feest. De
vraag is alleen nog: wan-
neer? Voor wie daar niet
op wil wachten, is er bin-
nen Europa ook nog een
alternatief ’eindfeest’. 

Voor Celebrate Life ste-
ken concertorganisatoren
Mojo Concerts en ID&T de
handen ineen.
Het moet een
feest worden
dat begint met
optredens van
onder anderen
Ronnie Flex,
De Jeugd Van
Tegenwoordig
en Maan in de
AFAS Live en
eindigt in het even verder-
op gelegen Ziggo Dome op
de beats van dj’s als Sunnery
James & Ryan Marciano en
Kris Kross Amsterdam. 

Normaal gesproken bie-
den de AFAS en Ziggo sa-
men plek aan bijna 25.000
toeschouwers en woord-
voerster Marjanne Man-
ders van Mojo Concerts laat
weten dat het nog altijd
wachten is op wanneer dit

weer kan. „Nodig is dat we
alle bezoekers kunnen toe-
laten, niet 50 of 75 procent.
Ook moeten we de ander-
halve meter kunnen losla-
ten.” 

In New York heeft men
dus wel al een dag om naar
uit te kijken. Op 21 augustus
zullen 60.000 toeschou-
wers een drie uur durende,
iconische show voorgescho-
teld krijgen. Wie deze zal
verzorgen, is nog de vraag.
De organisatie is in handen
van Clive Davis, die als pro-
ducer en platenbaas werkte
met grootheden als Bruce
Springsteen, Santana, Ae-

rosmith en wij-
len Whitney
Houston. 

Voor wie niet
zo lang wil
wachten, is er
Servië nog.
Over iets meer
dan dertig da-
gen vindt daar
EXIT Festival

plaats en vooralsnog zetten
de Serviërs in op volledige
capaciteit. Voor dit ook on-
der Nederlanders populaire
feestje betekent het dat ver-
spreid over vier dagen zo’n
200.000 bezoekers worden
verwacht. De ’maar’ in dit
verhaal is dat de organisatie
pas op het allerlaatste mo-
ment beslist of het echt alle-
maal doorgaat en tegen wel-
ke voorwaarden. 

Corona vaarwel 
zeggen met feest
Plannen in binnen- en buitenland

’Nodig is 
dat we alle
bezoekers 
kunnen
toelaten’

door Gijsbert Termaat

BOXTEL • „Soms denk
ik: was ik maar een
rugstreeppad of woel-
muis. Dan kwam er
hier tenminste geen
goederentrein. Als het
gaat om zeldzame
beestjes is de overheid
onverbiddelijk en mag
er veel niet. Maar als
het om bewoners gaat,
maakt het kennelijk
niets uit en mogen de
zwaarbeladen rijtuigen
zelfs door woonwijken
denderen...”

Jan Bakx uit Boxtel is er
moedeloos van. „Nog elke
dag, ook ’s nachts, rijden er
in Nederland goederentrei-
nen met gevaarlijke stoffen
door dichtbevolkt gebied.
Voor de omwonenden al ja-
ren een bron van angst en
zorg. Ook zorgt het voor
veel overlast door trillingen
en geluidshinder. Daarom
vragen wij in het nieuwe re-
geerakkoord aandacht voor
een zodanige herstructure-
ring van het spoorwegnet,
dat deze problemen tot het
verleden gaan behoren. We
hebben informateur Ha-
mer daarom een brief ge-
stuurd om onze zorgen te
uiten.”

’Vuist’
De brief is ondertekend

door 23 bewonersgroepen
van verontruste spoorbe-
woners uit Brabant en
Oost-Nederland die zich
hebben verenigd in het
Landelijk Platform Over-
last Goederen Treinen
(LPOGT). Bakx: „Allemaal
mensen die slapeloze nach-
ten hebben en die het getril
van de voorbijrazende trei-
nen meer dan beu zijn.

Door samen een vuist te
maken, hopen we gehoor te
krijgen in Den Haag voor
onze vurige wens om de Be-
tuweroute nu eindelijk te
voltooien. Want zolang er
geen noord- en zuidtak is
van deze spoorlijn, zal de si-
tuatie niet verbeteren en
blijft de hinder van het
treingoederenvervoer voor

1,4 miljoen mensen be-
staan.”

Spoorbeheerder ProRail
snapt de onvrede van bewo-
ners. „Het is ontzettend
vervelend dat onze ’buren’
hinder ondervinden van
treinverkeer. Wij vinden
het welzijn van mensen die
dicht bij het spoor wonen,
heel belangrijk. In Neder-
land zijn dat er zo’n ander-
half miljoen binnen drie-
honderd meter en 300.000
binnen de tweehonderd
meter. Dat aantal zal de ko-
mende decennia alleen
maar toenemen in verband
met woningbouw op stati-
ons en nabij de spoorwe-
gen”, aldus zegsman Coen
van Kranenburg. „Met het
ministerie van Infrastruc-
tuur en Waterstaat (IenW)

kijken wij hoe we de hinder
kunnen verminderen.”

Proeven
Staatssecretaris Van

Veldhoven heeft 20 miljoen
euro vrijgemaakt om te on-
derzoeken wat er het beste
tegen de hinder van trillin-
gen kan worden gedaan.
„Een aantal proeven loopt
nu, zoals het plaatsen van
bijvoorbeeld smeerpotten
in scherpe bochten op het
spoor om het piepende ge-
luid van de wielen op de
rails tegen te gaan”, weet
woordvoerder Susanne Ui-
lenbroek.

’Soms denk ik: was ik maar een rugstreeppad’

Horendol van het
getril van treinen

Jan Bakx: „Elke dag rijden er
treinen met gevaarlijke stoffen
door dichtbevolkt gebied.”
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’Zware
rijtuigen
denderen
door de
wijken’

door John Maes

UTRECHT • Na ettelijke
gesneefde pogingen om
bonafide ondernemers te
vinden die peeskamers
aan het Nieuwe Zandpad
willen uitbaten, heeft de
gemeente Utrecht er weer
vertrouwen in dat ’scho-
ne’ prostitutie, zonder
misstanden en mensen-
handel, van de grond
komt.

Aleid Wolfsen, burge-
meester van dienst in 2013,
sloot om die reden in dat
jaar de woonboten aan de
Vecht. Het proces om weer
op te starten duurde jaren,
met name omdat de Bibob-
procedure, waarbij ge-
screend wordt op criminele
antecedenten, een struikel-
blok bleek.

Wat in de ambtstermijn
van burgemeester Jan van
Zanen niet lukte, is zijn op-
volger Sharon Dijksma wel
gegund. Volgens de gemeen-
te is er een belangrijke stap

gezet, maar ook nu volgt uit-
eindelijk de Bibob-toets
nog. 

Als de ideële Stichting
Huisvesting het Nieuwe
Zandpad met succes is ge-

screend, mag zij de prostitu-
tiezone ontwikkelen, en ko-
men er drie exploitanten die
elk 32 werkruimten gaan
beheren. Het straatje is
haaks op de Vecht ingete-
kend.

Verschillende partijen
ondersteunen
de organisatie.
Zo wil ABN
Amro de stich-
ting financie-
ren. ’Net als an-
dere beroepsgroepen heb-
ben sekswerkers recht op
een veilige werkplek. Met
een veilige werkplek zijn
sekswerkers bovendien
minder kwetsbaar.’

Goed nieuws ook voor de
bewoners van de Jaffastraat
in de Utrechtse wijk Nieuw
Engeland, die al jaren in hun
maag zaten met het pand op

Toch zicht op nieuwe prostitutiezone Utrecht
nummer 1, de voormalige
seksclub Jan Bik. Op het
pand rustte nog steeds een
dubbele bestemming, nadat
het criminele imperium van
Bik was ontmanteld en het
Rijksvastgoedbedrijf er be-
slag op legde.

Het Rijksvastgoedbedrijf
wilde al langer dat de seks-
bestemming ervan afging.
Omwonenden zaten niet te
wachten op de terugkomst
van een bordeel en begon-
nen de petitie ’Geen pooiers
tussen de peuters’. 

De gemeente was daar
lange tijd niet gevoelig voor,
omdat er weinig legale plek-

ken voor bordelen waren.
Omdat er capaciteit komt
op het Nieuwe Zandpad,
rijst een nieuw inzicht. „Wij
constateren dat de samen-
stelling van de buurt de laat-
ste jaren is veranderd, waar-
door de geschiktheid voor
de vestiging van een seksin-
richting is afgenomen.” Ook
de petitie is meegewogen.

Daarnaast bleek er geen
interesse vanuit de prostitu-
tiewereld om er een zaak te
beginnen. Jaffastraat 1
wordt nu door het Rijksvast-
goedbedrijf in de verkoop
gezet. Mocht het Nieuwe
Zandpad-project onver-
hoopt toch weer in het stof
bijten, blijft het besluit inza-
ke de Jaffastraat staan ten-
zij de gemeenteraad zich be-
denkt, meldt Dijksma’s
woordvoerder.

Het Nieuwe Zandpad komt mogelijk nu wel van de grond.
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Stichting gaat voor
96 peeskamers


