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Onderwerp: Live muziek in The Living Room voor een levende stad. 
 
Tot onze verbazing lazen wij op de sociale media dat er vanaf deze maand geen 
bandjes in muziekcafé The Living Room kunnen optreden. Het café bestaat 
inmiddels al 12,5 jaar en heeft een succesvol concept: het café wordt als dé 
muziekkroeg van Zwolle gezien door zowel gasten als muzikanten. Het is een 
podium voor jong en oud, beginnende en professionele muzikanten. De komst van 
een aantal appartementen 7 jaar geleden - naast het café - heeft echter roet in het 
eten gegooid. Er wordt geluidshinder ervaren door een bewoner van een van de 
aangrenzende appartementen. Daardoor heeft de dienst van de gemeente die 
verantwoordelijk is voor handhaving nu gedreigd met een boete van 1000 euro per 
overtreding.  
 
In het coalitieakkoord staat dat Zwolle in 2030 stedelijk en bruisend moet zijn. Die 
ambitie staat onder druk als dit soort unieke plekken geen plek meer hebben in onze 
binnenstad. Daarom stellen wij de volgende vragen: 
 
1. Is de wethouder op de hoogte van bovenstaande casus? Sinds wanneer is dit 
bekend en heeft het college al contact gehad met de betrokken partijen? Welke actie 
heeft de wethouder tot nu toe ondernomen?  
2. Ziet de wethouder mogelijkheden om te komen tot een oplossing voor deze 
onwenselijke situatie? 
3. Wat betekent het voor de bruisende binnenstad - waar ook meer en meer 
woningen zullen bijkomen - als kroegen geen live muziek meer mogen 
programmeren, omdat nieuwe binnenstadbewoners hier last van ondervinden? 
4. Is de wethouder het met ons eens dat de huidige regelgeving en plaatselijke 
verordening opnieuw moeten worden bekeken om dit soort situaties in de toekomst 
te voorkomen? 
5. Is de wethouder bereid hier een voorstel voor te doen? 
 
Wij vragen de wethouder deze vragen met spoed te beantwoorden in plaats van de 
gebruikelijke termijn van 6 weken te hanteren, in verband met het feit dat er deze 
maand al geen live-muziek meer kan plaatsvinden en er snel duidelijkheid moet 
komen voor alle betrokkenen. 
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