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Vraag 1
Omdat vergunningsaanvragen voor evenementen niet meer worden gepubliceerd in het GN
is de status van de kalender gewijzigd en is het belang groter geworden. Bij het raadplegen
van de evenementenkalander viel ons een aantal zaken op.
 Uit de lijst blijkt niet welke locatie het betreft. Zelfs na het doorklikken op de
betreffende activiteit wordt dat vaak niet duidelijk. Bent u bereid dit op korte termijn
aan te passen (bij voorkeur in het hoofdmenu zodat doorklikken voor detailinformatie
niet nodig is?)
Door via het hoofdmenu van de evenementenkalender door te klikken naar een
evenement is de locatie van het desbetreffende evenement direct zichtbaar. Aangezien
het doorklikken naar een evenement slechts één kleine handeling betreft acht het
College van B&W de huidige werkwijze afdoende.
Vraag 2
Horeca-ondernemers die gevestigd zijn aan het Ridderplein hebben enige tijd gelegen
restricties opgelegd gekregen voor het gebruik van openbare ruimte (niet meer op de weg en
op de parkeerplaatsen). Het viel ons op dat op 13 september 2019 twee (2) evenementen
gelijktijdig plaatsvinden op het Ridderplein. Een van de evenementen is de najaarskermis.
De vergunning hiervoor is 14 maart 2019 verleend. Voor het andere evenement (Luna Park)
is de vergunning pas op 3 juni 2019 aangevraagd. Als locatie wordt genoemd de
parkeerplaats bij het Ridderplein!
 Wordt hiermee bedoeld de locatie waar voorheen de kiosken stonden?
Correct. Het betreft hier de parkeerplaatsen waar voorheen de kiosken stonden, de
zogenoemde ‘nieuwe parkeerplaatsen’.
 In welke categorie plaats u dit evenement?
Op basis van de Evenementennotitie ’19 wordt het evenement ‘Luna Park’ ingeschaald
als een categorie A3 evenement. In het kort komt dit op het volgende neer; tussen de
150 en 5000 gelijktijdig aanwezige bezoekers en een uiterlijke eindtijd van 01:00 / 02:00
uur.
 In de aanvraag tijdig ingediend?
Vergunningsaanvraag is tijdig ingediend, minimaal 13 weken voor aanvang van het
evenement.
 Is er vooroverleg geweest met de indieners van de aanvraag?
Woensdag 15 mei 2019 heeft er een overleg plaatsgevonden met burgemeester Van
Veen. Gedurende dit overleg is echter de (definitieve) opstelling van het evenement
‘Luna Park’ niet ter sprake gekomen.
 Hoe gaat u de aanvraag beoordelen gelet op de eerdere beperkingen die zijn
opgelegd aan horeca-exploitanten die aan het Ridderplein gevestigd zijn?
Aangezien de vergunningsaanvraag momenteel de standaard
voorbereidingsprocedure doorloopt kan hier nog geen uitspraak over gedaan worden.
 Binnen welke termijn gaat u beslissen op die aanvraag?
Op basis van de Evenementennotitie ’19 wordt de volgende termijn aangehouden:
1) Wanneer voor het beoogde evenement een evenementenvergunning verleend
kan worden, wordt dit minimaal 6 weken voor aanvang van het evenement
kenbaar gemaakt en gepubliceerd op de website van de gemeente;
2) Wanneer voor het beoogde evenement geen evenementenvergunning verleend
kan worden, wordt dit z.s.m. kenbaar gemaakt en gepubliceerd op de website
van de gemeente.

