GEMEENTERAAD SLIEDRECHT
Schriftelijke vragen raadsleden aan het college van B&W (artikel
39 vragen)

Datum: 29-03-2019
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeenteraad
Sliedrecht,
Steller vragen: raadslid de heer M.J.H. Jongeneel (fractie: Slydregt.NU)
Onderwerp: Oecumenische kerkdienst, op 30 juni a.s.
Het college wordt verzocht de volgende vraag/vragen binnen 14
kalenderdagen schriftelijk te beantwoorden aan de steller.
* Aangeven wat van toepassing is.
Vraag 1: Is er al een vergunning afgegeven voor dit evenement op
zondag 30 juni 2019?
Vraag 2: Wanneer is deze vergunning dan afgegeven?
Vraag 3: Waarom is deze vergunning goedgekeurd?
Vraag 4: Heeft deze aanvraag ook op de gemeentepagina gestaan?
Vraag 5: Zo ja, hoeveel bezwaren zijn er dan binnen gekomen op deze
aanvraag?
Vraag 6: Is deze kerkdienst niet in strijd met de APV?
Vraag 7: Zo nee, waarom niet?
Vraag 8: Zo ja, waarom is er dan een vergunning afgegeven?
Vraag 9: Klopt het dat er een muziek wordt gemaakt, en zodoende geluid
wordt geproduceerd?
Vraag 10: Zo ja, wordt daar dan ook een geluidsinstallatie bij gebruikt?
Vraag 10: Is dit dan niet in strijd met de APV en de milieuwetgeving.
Vraag 11: Vindt u niet, dat er mee twee maten wordt gemeten.
Vraag 12: Zo nee, waarom vindt u niet dat er met 2 maten wordt
gemeten?

Indien nodig

Toelichting: Zoals u waarschijnlijk weet, heeft Slydregt.NU onlangs een
vergunning aangevraagd om een BBQ te organiseren op zondag 5 mei
2019 tussen de kerkdiensten in op het Dr. Langeveldplein. Vervolgens zijn
we gebeld door een medewerker van vergunningen met de mededeling
dat de vergunningaanvraag afgekeurd ging worden, omdat er geen
evenement op zondag wordt toegestaan door de APV in het centrum van
Sliedrecht. Zeker niet met een band of muziek! We mochten boven de A15
een plekje zoeken hiervoor. Omdat wij het belachelijk vinden dat onze
bevrijding gevierd moest worden op een industrieterrein, terwijl praktisch
heel Nederland het gewoon op zondag viert. Hebben we besloten de
vergunning in te trekken.
Echter zien wij tot onze verbazing in vooraankondiging van het
Baggerfestival, dat er de zondag 30-06-2019 in het weekend van het
baggerfestival een kerkdienst wordt georganiseerd wordt met een
muziekband erbij. Daarom hebben wij de volgende vragen voor het
college.
Ondertekening en naam raadslid,

