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Artikel 41 vragen van de fractie SP over

--

evenementenbeleid

Geachte heer van Kreij,
U hebt het college op 17 februari 2020 artikel 41 vragen gesteld. Deze vragen gaan over de
betrokkenheid van inwoners van Oss bij totstandkoming evenementenbeleid. In deze brief
beantwoord ik uw vragen puntsgewijs.
Vraag 1:
Bent u het met de SP eens dat bij het ontwikkelen van een breed gedragen
evenementenbeleid ook de inwoners moeten worden betrokken; zodat het voor alle
inwoners van de gemeente Oss uiteindelijk duidelijk is waarom en binnen welke kaders
evenementen gehouden mogen worden? Zo niet, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dat
organiseren?
Antwoord:
Uiteraard zijn wij het met u eens dat we onze inwoners en andere belanghebbenden
willen betrekken bij het evenementenbeleid. We doen dat op verschillende manieren.
We spreken met een aantal stakeholders over algemene uitgangspunten. Dat doen we
in de groepsinterviews, zoals ook in uw brief staat. Voor inwoners is het vooral
belangrijk en interessant daar waar het hen in hun directe omgeving raakt. Daarom
gaan we met inwoners/omwonenden/dorps- en wijkraden in gesprek als het
evenementenbeleid concreter wordt. Dat doen we met het opstellen van
locatieprofielen. Daarin vullen we per locatie in wat wel en niet mag op die locatie. In de
opinienota die wij voor u voorbereiden gaan we daar dieper op in.
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Vraag 2:
Waarom houdt het gemeentebestuur geen groepsinterviews met buurtbewoners en hun
vertegenwoordigers zoals wijk en dorpsraden uit de gehele gemeente Oss?
Antwoord:
Buurtbewoners en wijk- en dorpsraden betrekken we bij het concreet maken van het
evenementenbeleid in de locatieprofielen, zie ook antwoord bij vraag 1.
We doen dat dan niet met interviews maar in overleg met elkaar.
Vraag 3:
Is het gemeentebestuur op de hoogte van technische hulpmiddelen die voor inwoners,
organisatoren en gemeente de voor een evenement afgesproken geluidsniveaus
inzichtelijk maken en die daarnaast het ‘live monitoren’ van de daadwerkelijk
geproduceerde geluidsniveaus via internet mogelijk maken? (Zie voor een voorbeeld
https://eindhoven.my-city.org/evenementen/informatie) Zo ja, gaat u hier gebruik van
maken? Zo niet, gaat u zich hiervan op de hoogte stellen?
Antwoord:
Ja, daar zijn wij mee bekend en wij werken regelmatig met deze techniek.
Met vriendelijke groet,

Wethouder T. van Kessel.

