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Geachte volksvertegenwoordigers, 
 
Naar aanleiding van de concept nota Strategisch Evenementenbeleid, de concept 
Beleidsregel Vergunningen Evenementen, de raadscommissievergadering Beheer en 
Verkeer van dinsdag 8 oktober jongstleden, waarin voornoemde concepten zijn besproken, 
vragen wij uw dringende aandacht voor onderstaande aandachtspunten ter aanvulling op uw 
afwegingen om te komen tot een besluit op uw vergadering van woensdag 29 oktober 
aanstaande betreffende de agendapunten 8c en 8d. 
 
 
Opmerkingen nota Strategisch Evenementenbeleid 
Op blz 2, 4de alinea, wordt vermeld “in het algemeen is het draagvlak bij bewoners en 
ondernemers groot”. Dit in tegenstelling tot wat wordt gesteld in Vergunningenbeleid 
Evenementen Feesten in Balans II op blz 3 en 4. Daar wordt aangegeven dat “inwoners en 
ondernemers meer overlast ondervinden van evenementen” en “Zonder aanpassing van het 
huidige beleid het draagvlak … verder zal afnemen”.  
 
Wij zijn er van overtuigd dat de volgende door ons gewenste aanpassingen zullen leiden tot 
meer betrokkenheid en draagvlak van bewoners en meer vertrouwen in het stadsbestuur: 
1 De mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een verleende vergunning voordat hij 
in werking treedt. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan een van de belangrijke pijlers van 
onze democratie waarbij de burger op grond van argumenten bezwaar kan maken en de 
overheid met redenen omkleed hierop kan reageren. Deze aanpassing geeft ons i.i.g. het 
gevoel dat de rechtsgang wordt geborgd, wij als bewoners serieus worden genomen ook al 
leidt een besluit tot het afwijzen van een bezwaar. 
2 Handhaven van de afgesproken opbouw- en afbouwtijden. Op het moment dat er 
redenen zijn om hierin verandering aan te brengen is het wenselijk dit tijdig te 
communiceren, in goed overleg, met betrokken bewoners c.q. buurt. Volgens ons een 
belangrijk aandachtspunt voor de bestaande Klankbordgroep, de Adviesgroep en de 
bewoners die in de toekomst hierin zitting gaan nemen. 
 
 
Opmerkingen nota Beleidsregel Vergunningen Evenementen 
Algemeen 
Wij zijn van mening dat voor een goede dienstverlening aan de burger het wenselijk is dat in 
de nota dezelfde verwijzingen naar onderliggende documenten worden opgenomen als 
gehanteerd in Feesten in Balans II. Zoals bijvoorbeeld op pagina 7, 2.2 Openbare orde en 
veiligheid (Klik hier om het document te downloaden). Op deze wijze blijft het totale 
referentiekader voor de burger op een klantvriendelijke manier in tact en te overzien. 
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In het bijzonder 
1 Het tijdig en duidelijk communiceren naar de burger is een eerste verantwoordelijkheid van 
de organisator. Wij zijn benieuwd op grond van welke criteria het communicatieproces door 
de gemeente wordt beoordeeld. 
2 In de nota wordt aangegeven dat ‘De locatieprofielen worden beschouwd als onderdeel 
van deze beleidsregel. Ze worden vastgesteld door de burgemeester…’. Naar ons idee 
kunnen locatieprofielen geen onderdeel zijn van de beleidsregel vergunningen omdat ze een 
uitwerking zijn van het Strategisch Evenementenbeleid. Wij vinden de vaststelling 
opmerkelijk omdat volgens ons de raad het hoogst bevoegde gezag is en het aan de 
raad is te besluiten en vast te stellen. En niet de burgemeester. Inzake deze beslist 
volgens ons de raad. 
 
 
Commissievergadering B en V d.d. 8 oktober 2014 
Wij vinden de uitnodiging van wethouder van Keulen aan de commissie B en V om het 
Noorderplantsoen als apart onderwerp nader te bespreken positief. Wij gaan er vanuit dat u 
deze uitnodiging als zodanig zult aannemen. 
 
 
Als laatste vragen wij aandacht voor onze vraag betreffende de vertegenwoordiging van 
bewoners in de Adviesgroep. Wanneer, hoe en onder welke voorwaarden wordt hier 
invulling aan gegeven? 
 
We hopen op deze wijze een constructieve bijdrage te hebben geleverd. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens bestuur Bewonersorganisatie Hortusbuurt 
 
 
 
 
 
Martin van de Wardt Olde Riekerink 


