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Suggesties/ verbeterpunten

Van:

Onderzoeken of er deregulering plaats kan
vinden en een betere handhaafbaarheid en het
niet stellen van regels die niet worden
gehandhaafd.

Afdeling Bestuursondersteuning &
Communicatie (Openbare Orde en
Veiligheid, Handhaving).

Wetswijziging alcohol onder de 18 jaar.
Toegang voor gehandicapten
alleen Beleid in beleidsregel
Vergunning/ meldingprocedure en termijnen

Administratieve lastenverlichting

Afdeling Vergunningen

Crowdmanagement toevoegen

Koninklijke Horeca Nederland

Evenementen dienen gepromoot te worden.
Alles wat afgeschaft wordt, komt niet meer
terug.
Is het wenselijk dat er een vergunning verleend
wordt voor een grote tent bij een kleine
horecaonderneming (of elders) terwijl er in de
directe nabijheid een zaal in gebruik genomen
kan worden? Verbetering van samenwerking
tussen vereniging en horeca kan bijdragen aan
het houden van het evenement in de zaal.
Bezien of er tekeningen kunnen worden
verstrekt met de vaste parkeerplaatsen in het
openbare gebied, calamiteitenplan sjabloon,
etc.
Bezien of een structureel overleg VergunningenHandhaving en Openbare Werken ingevoerd
moet worden (incl. frequentie) om
werkafspraken te maken en voorschriften te
bespreken.

Organisatoren

Toetst de gemeente conform een risicoinventarisatie?
Tijdig indienen aanvraag: verzoek om actief de
organisatoren van de grotere jaarlijkse
evenementen te berichten dat zij de aanvraag
tijdig in moeten dienen.
Kan de gemeente een ondernemersdossier
maken?
Aanvraag vergunning: veel vragen. Verzoek om
intake/ samen in te vullen met gemeente.

Organisatoren

Organisatoren en de Afdeling
Vergunningen

Afdeling Bestuursondersteuning &
Communicatie (Openbare Orde en
Veiligheid) en de Afdeling
Vergunningen

Organisatoren en de Afdeling
Vergunningen

Koninklijke Horeca Nederland
Organisatoren

Zijn grid-tekeningen ed benodigd? Kan dit
eenvoudiger?
Digitalisering en facilitering gemeente
Melding

Blz. 5. Criteria 6 meldingsplichtig evenement: "Er wordt gebruik gemaakt van
gemotoriseerde voertuigen […] De Wet milieubeheer is niet van toepassing daarop".

Opmerkingen over meldingen in zijn algemeenheid

Termijnen aanvraag/melding

Deelnemers/bezoekers evenement

Tijden evenement

Meldingen ipv vergunningen opnieuw bezien.

Verzoek om digitalisering aanvraag
vergunning/ melding
Blz. 15 (Hoofdstuk 4.2: Meldingsplichtige evenementen onder kopje "Procedure
Procedure vergunningverlening wijzingen, niet
meldingen".
2 weken ter inzage
Blz.16 (Hoofdstuk 4.3: Vergunningsplichtige evenementen): “Inspraak: de aanvraag
om een vergunning wordt gedurende 2 weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen
binnen deze termijn mondeling of schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken”.

Dorpsraad Vierlingsbeek

Blz. 15 (procedure):“een aanvraag dient minimaal drie weken voor de dag waarop een
vergunning e.d. wordt benodigd te zijn ingediend. Voor bepaalde vergunningen e.d. kan
een andere termijn (tot maximaal acht weken) gehanteerd worden. Voor
evenementenvergunningen/- meldingen zal van deze mogelijkheid gebruik worden
gemaakt”.
Blz. 13. (Hoofdstuk 4.1: Algemeen onder het kopje “Deelnemers”): “Dit is het aantal
personen (deelnemers, bezoekers, personeel), dat op enig moment maximaal aanwezig kan
zijn. De capaciteit van de locatie, gebouw of tent (staan-/ zitplaatsen is bepalend)”.

Onderzoeken of er afstemming plaats moet
vinden over dezelfde te hanteren termijnen
voor het indienen van een aanvraag/ melding

Afdeling Bestuursondersteuning &
Communicatie (Openbare Orde en
Veiligheid)

Eindtijden

Kunnen de eindtijden verlengd worden?

Organisatoren

Wat doet de gemeente met klachten?
Geen geluidsbegrenzer. Niet werkbaar en
artiesten willen niet meer komen.
Is het wenselijk om een maximum aantal te
houden evenementen per jaar per locatie te
stellen? Dat is voorstelbaar, maar dan moet er
wel een goed feest gehouden kunnen worden.
En meer evenementen mogen dan niet door
gaan.
Onderzoeken of d(B)C vooraf al lager gezet kan
worden
Beschikbaar stellen geijkte geluidsmeter door
gemeente?
Welke maatregelen kan de organisatie zelf
nemen? Wijziging ophanging boxen, andere
geluidsinstallatie/ boxen/ soundcheck

Organisatoren

Geluid

Verkeersregelaars

Organisatoren en Koninklijke
Horeca Nederland
Onderscheidt tussen gemotoriseerde voertuigen Afdeling Vergunningen
die stil staan en gebruikt worden. Bijv.
tentoonstelling oude tractoren.

Blz. 30 en 31. (Verkeersregelaars):“Verkeersregelaars zijn mensen die door middel van
het volgen van een kortstondige cursus, welke wordt verzorgd door de politie de
bevoegdheid hebben gekregen om bij het evenement het verkeer te regelen” en “De
verkeersregels worden aangesteld door de burgemeester en krijgen van de politie een
instructiecursus”.
Blz.
31 (Vereisten verkeersregelaars):“Voor de verkeersregelaar moet een verzekering
tegen wettelijke aansprakelijkheid afgesloten worden (niet meer wettelijk verplicht sinds 1
januari 2006)”.

Bezien of er een wijziging in de zgn formulering Dorpsraad Vierlingsbeek
van het aantal deelnemers/ bezoekers moet
komen.

Op welke wijze communicatie en hoe kun je de
omgeving betrekken?
Tekstuele wijziging, cursus is e-learning.

Organisatoren en de Afdeling
Vergunningen

Afdeling Vergunningen
Koninklijke Horeca Nederland

Afdeling Vergunningen
Dorpsraad Vierlingsbeek

Onderzoeken of de wettelijke aansprakelijkheid
verkeersregelaars valt onder de dekking van de
vrijwilligersverzekering gemeente e/o onder WA
dekking valt? Is deze aanwezig/ benodigd?
Bezien of er nieuwe regels zijn mbt de
verkeersregelaars en in het bijzonder de
verplichte te dragen kleding. Onderzoeken of
het uitgeven van pasjes voor verkeersregelaars
Nederland verplicht/ wenselijk is.

Evenementenkalender

Blz. 8 (Hoofdstuk 2.4: Evenementenkalender): “Door het bijhouden van een
Dorpsraad Vierlingsbeek en Afdeling
Onderzoeken op welke wijze een
evenementenkalender wordt zicht gehouden op te houden evenementen en wordt de
evenementenkalender bijgehouden kan worden Vergunningen
planning ervan vastgelegd. Ook kan hiermee de spreiding worden gestimuleerd en kan
en door wie. Zonder inventarisatie.
voorkomen worden dat op dezelfde locatie gelijktijdig twee evenementen gepland worden”.
Blz. 16. (Hoofddstuk 4.3: Vergunningsplichtige evenementen): “Alle evenementen
die niet kunnen worden gerangschikt onder de hierboven genoemde criteria zijn
vergunningsplichtig. […] Het besluit tot het verlenen van de evenementenvergunning wordt
bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager en degene die een zienswijze kenbaar
heeft gemaakt, door plaatsing op de evenementenkalender en door publicatie in het
Boxmeers Weekblad”.
Blz. 18. (Hoofdstuk 5.2: Informeren over vergunningsvrije evenementen): “Op
grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) dient een besluit te worden bekend
gemaakt voordat het in werking treedt. Meldingen voor vergunningsvrije evenementen
vallen echter niet onder de categorie ‘Besluiten’. Dit impliceert vervolgens dat tegen een
ingediende melding geen bezwaar- of beroepsgronden openstaat. Om de
rechtsbescherming voor belanghebbenden zo adequaat mogelijk te houden worden deze
evenementen op de evenementenkalender geplaats. Belanghebbenden worden over
vergunningsvrije evenementen niet actief geïnformeerd, maar moeten zelf hun informatie
halen vanaf de evenementenkalender op de website van de gemeente. De
evenementenkalender wordt (ten behoeve van hen die geen internet hebben) periodiek
gepubliceerd in het Boxmeers Weekblad. Belanghebbenden die zich eventueel niet met de
desbetreffende activiteit kunnen verenigen, kunnen dan een verzoek indienen om
handhavend op te treden. De beslissing van het bevoegd gezag staat vervolgens wel weer
open voor bezwaar- en beroep”.
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Blz. 18. (Hoofdstuk 5.3: informeren over de verleende vergunning):"De verleende
vergunningen en/of ontheffingen zijn besluiten in de zin van de Algemene wet
bestuursrecht. Dit betekent: De evenementenvergunning wordt aan de aanvrager
toegezonden en aan hen die een zienswijze hebben ingebracht. Daarnaast wordt het besluit
of de zakelijke inhoudt ervan opgenomen in het Boxmeer Weekblad en geplaatst op de
evenementenkalender".

Evenementenlocaties

Blz. 23. (Hoofdstuk 7.1: Gebruik van locatie evenementen versus
bestemmingsplan): “Op dit moment zijn in de vigerende bestemmingsplannen binnen
onze gemeente geen terreinen daadwerkelijk als evenemententerrein bestemd.
Evenementen vinden veelal plaats op locaties, die min of meer van oudsher kunnen worden
beschouwd als evenemententerrein. In de gemeente Boxmeer worden de volgende locaties,
al dan niet regelmatig, gebruikt voor het houden van een evenement:
• Beugen: Kerkplein;
• Boxmeer: Weijerplein, Raadhuisplein. Wilhelminaplein, het plein aan de Burg.
Verkuijlstraat (“Busserplein”);
• Groeningen: Plein hoek Groeningse/ Maasstraat;
• Holthees: Parkeerterrein aan de Gildestraat;
• Maashees: Plein Mgr. Geurtsstraat;
• Oeffelt: plein nabij de Schoolstraat en het “evenemententerrein” aan de Hapseweg;
• Overloon: 14 Oktoberplein, parkeerterrein nabij Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum;
• Rijkevoort: Mr V.d. Bergplein;
• Sambeek: Past. De Vochtplein;
• Vierlingsbeek: Vrijthof;
• Vortum-Mullem: Plein aan de St. Cornelisstraat”.
Tijdelijke) gebruiksvergunning voor
Blz. 10. (Hoofdstuk 3.1: APV Boxmeer 2007 onder Afdeling brandveiligheid):
het plaatsen van een tent ingevolge de “Indien ten behoeve van een evenement een tent wordt geplaatst waar meer dan 50
Brandbeveiligingsverordening
personen in kunnen is daarvoor een gebruiksvergunning brandveiligheid vereist. Deze
vergunning moet ook worden aangevraagd als er geen evenementenvergunning vereist is’’.

Suggesties/ verbeterpunten

Van:
Afdeling Bestuursondersteuning &

Uitbreiding evenemententerreinen bezien
(Vierlingsbeek, parkeerplaats basisschool)

Dorpsraad Vierlingsbeek

Onderzoeken of alle aangewezen
evenemtenterreinen positief bestemd zijn in de
bestemmingsplannen. En overwegen om deze
dus niet meer van gemeentewege aan te wijzen
in het evenementenbeleid.
Er is op dit moment geen vraag naar het
vermeerderen van het aantal
evenementenlocaties.
Realisering en verstrekking van standaard
tekeningen voor aangewezen
evenementenlocaties.

Organisatoren

Afdeling Bestuursondersteuning &
Communicatie (Openbare Orde en
Veiligheid)

Onderzoeken of er een andere wijze van
Dorpsraad Vierlingsbeek
beoordeling van tenten moet komen (i.h.k.v. de
brandbeveiligingsverordening)

Blz. 10. (Hoofdstuk 3.2: Bouwverordening):“In de verordening worden voorwaarden
gesteld, gericht op het gebruik van een bouwwerk met betrekking tot de (brand)veiligheid.
Op grond van deze verordening moet bouwwerken, waar meer dan 50 personen aanwezig
zullen zijn, dienen te beschikken over een gebruiksvergunning brandveiligheid. Dit geldt
ook voor een gebouw dat anders dan zijn bestemming wordt gebruikt (bijvoorbeeld een
loods of schuur wordt voor een evenement gebruikt)”.

Drank- en Horecawet

Zondagswet

Communicatie

Reclame

Toezicht en handhaving

Blz. 23. (Hoofdstuk 7.3: Besloten particulier feest):“Op eigen terrein mag men een
besloten feest organiseren. Daarbij moet wel het volgende in acht worden genomen: • In
geval van een tent wordt geplaats bestemd voor meer dan 50 personen is een
gebruiksvergunning brandveiligheid vereist”.
Blz. 23 (Hoofdstuk 7.3: Besloten particulier feest): “De drankverstrekking moet ‘om
niet’ zijn, anders is een tijdelijke ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank en
Horecawet vereist”.
Blz. 28 onder het kopje “aanvangstijden”: “Op grond van de Zondagswet (artikel 3)
mag op een zondag voor 13.00 uur geen gerucht worden veroorzaakt, dat op een afstand
van meer dan 200 meter van de bron van verwekking hoorbaar is en kan voor de periode
na 13.00 uur ontheffing worden verleend. Op grond van artikel 4 van de Zondagswet mag
voor 13.00 uur geen openbare vermakelijkheid gehouden worden, tenzij de burgemeester
ontheffing heeft verleend. Op zondagen worden voor evenementen vergunning verleend,
mits vóór 13.00 uur geen muziek of op een andere wijze geluid ten gehore wordt
gebracht”.
Blz. 18 omwonenden informeren

Verduidelijking wanneer een ontheffing Drank
en Horeca wel/ niet benodigd is in geval van
verstrekking van zwakalcoholische dranken.

Dorpsraad Vierlingsbeek

Uitleg over de toepassing van de Zondagswet
igv evenementen.

Dorpsraad Vierlingsbeek

Brief met alle informatie en contactpersonen
naar omgeving

Organisatoren en de Afdeling
Vergunningen

Het belang wordt onderkend, het wordt echter
niet altijd 2 weken van te voren gedaan. Er zijn
ook andere vormen denkbaar.
Afspraken maken over niet naleving van
informatieverstrekking aan omwonenden.
Sjabloon maken voor informatieverstrekking.

Organisatoren

Blz. 32 (‘Reclame’-uitingen in de openbare ruimte): “De gemeente beschikt niet over Tekstuele wijziging- verandering beleid
evenementenborden, waarop in de gemeente c.q. het dorp plaatsvindende evenementen
kunnen worden aangekondigd. Organisatoren van niet-commerciële evenementen mogen
wel twee weken voorafgaande aan de datum van het evenement in de bermen van
gemeentewegen maximaal 40 zogenaamde sandwich-/driehoeks borden plaatsen. Naast
deze borden kan een organisator van zowel een commercieel, als een niet-commercieel
evenement op een particulier terrein en met toestemming van de eigenaar van dat terrein Realiseren van een checklist voor de BOA's
tot maximaal 9 weken voorafgaande aan het evenement een aankondigingsbord plaatsen.
Op (particuliere) gemeente-eigendommen wordt dit niet toegestaan. De organisator van
een in de gemeente Boxmeer plaatsvindend evenement kan ook gebruik maken van de
infozuil aan de Beugenseweg in Boxmeer. Niet-commerciële vermeldingen zijn gratis. De bij
de toegangswegen naar het dorp Boxmeer geplaatste stellages kunnen uitsluitende
gebruikt worden voor de door de gemeente Boxmeer te organiseren activiteiten (o.m. de
kermis), evenals de door de gemeente gesponsorde activiteiten”.
Blz. 35 Hoofdstuk 9.3: Sanctiebeleid
Bezien welke maatregelen genomen kunnen
worden aan overlast (gedragingen openbaar
gebied)/ vandalisme/ wildplassen/ etc.

Afdeling Bestuursondersteuning &
Communicatie (Openbare Orde en
Veiligheid) en de Afdeling
Vergunningen
Afdeling Bestuursondersteuning &
Communicatie (Openbare Orde en
Veiligheid)

Afdeling Vergunningen

Hoe kunnen we preventieve maatregelen
treffen/ afspraken met elkaar maken, zodat er
geen overtredingen plaatsvinden?
Controles, handhaving, afspraken nakomen, etc
Afspraken overtreden: 1 keer waarschuwen,
indien nodig daarna maatregelen tegen de
overtreding
Afspraken maken wie handhaving, op welke
wijze en sanctionering
Klachten en evaluaties

Organisatoren

Afdeling Bestuursondersteuning &
Communicatie (Openbare Orde en
Veiligheid)
Dorpsraad Vierlingsbeek

Blz. 36 (Hoofdstuk 9.4: Klachten en evaluatie):
• “Een melding, verzoek of klacht tijdens het evenement zal in de regel binnenkomen bij de
politie. De opvolging van deze meldingen moet goed worden afgestemd tussen politie en
gemeente”.
• “Meldingen en/of klachten worden altijd doorgegeven aan de afdeling Vergunningen. Op
deze manier kan er een overzicht worden gemaakt van de klachten per evenement.
Metingen, in combinatie met de verzamelde klachten, vormen de basis voor een periodieke
evaluatie. Goede verslaglegging van constateringen is een vanzelfsprekendheid”.
• “Periodiek (in de regel elke twee jaar) wordt een evaluatie gehouden van het beleid”.
• “Idealiter wordt er zowel strafrechtelijk als bestuurlijk opgetreden bij overtredingen”.
Blz. 6. Evaluatie: "Na twee jaar zal het evenementenbeleid en de uitvoering ervan worden
geëvaluaeerd".

Tekstuele wijziging: klachten conform
klachtenprocedure en evaluatie.
Moeten er nadere regels opgesteld worden voor Afdeling Vergunningen
de bassen dB(C)?
Evenwicht evenement en omgeving en/of
acceptatie?
Moeten de aangewezen evenemententerreinen
van de gemeente beter gefaciliteerd worden?

Evaluatie evenementen

Evalueer het evenement en bespreek de punten Organisatoren en de Afdeling
ook met de gemeente als er veranderpunten
Vergunningen
zijn voor een volgend evenement.

Iedere 2 jaar een evaluatie.

Dorpsraad Vierlingsbeek

