Oijen, 17 februari 2020
Betreft: schriftelijke vragen (artikel 41) over betrokkenheid inwoners van Oss bij totstandkoming
evenementen beleid.
Geacht college van Burgemeester en Wethouders,
Op 23 januari 2020 ontvingen wij een informatiebrief waarin de aanpak wordt beschreven hoe het
nieuwe evenementenbeleid tot stand gaat komen.
U geeft aan groepsinterviews te houden met
-

wethouder evenementen met ambtelijke medewerker(s) evenementen;
medewerkers gemeente (vergunningen en beheer), Veiligheidsregio, hulpdiensten en Omgevingsdienst;
centrummanager, wijkcoördinator en evenementencoördinator;
evenementenorganisatoren van het grootste evenement per locatie;
Koninklijke Horeca Nederland

Verder geeft u aan: ‘Een beeld van de behoeften en wensen van de bewoners krijgen we door het
bestuderen van het ‘Behoefte- en wensenonderzoek’ ten aanzien van evenementen in het centrum
van Oss (juni 2019), aangevuld met informatie uit het groepsinterview met de centrummanager,
wijkmanager en de evenementencoördinator.’
Naar aanleiding hiervan stelt de SP de volgende vragen:
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?
Evenementen worden niet alleen in het centrum van Oss gehouden, denk bijvoorbeeld aan cafe ’t
Berghje aan de Berghemseweg, Vorstengrafdonk en de Geffense Plas. Buurtbewoners en wijk- en
dorpsraden zijn al jaren betrokken bij evenementen in hun directe omgeving en hebben daar ruime
ervaring mee die zij ook graag willen delen.
2. Waarom houdt het gemeentebestuur geen groepsinterviews met buurtbewoners en hun
vertegenwoordigers zoals wijk en dorpsraden uit de gehele gemeente Oss?
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?

Met vriendelijke groet,
Jan van Kreij, namens de Socialistische Partij Oss

