Raadsplein info/debat
Datum 22

juni 2015

onderwerp

Evaluatie evenementenbeleid en ingekomen petities (19.35 – 21.15
uur)
portefeuillehouder Rene de Heer
informant

Tuqan, I (Iskander) 2016

eenheid/afdeling

Ontwikkeling OWA

Voorgesteld besluit raad
kennis te nemen van:
De ingediende petities in het kader van de nota Evaluatie evenementenbeleid en de reactie hierop
van
het college.
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evaluatie evenementenbeleid en ingekomen petities
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Bijlagen

I Tuqan
Ontwikkeling/OW
038 498 2016
I.Tuqan@zwolle.nl
1. petitie tegen het schrappen van Megabase in park de Wezenlanden
2. reactie op petitie tegen het schrappen van Megabase in park de Wezenlanden
3. petitie comité Herrie uit de stad
4. reactie op petitie Herrie uit de stad

Wij stellen u voor kennis te nemen van:
De ingediende petities in het kader van de nota Evaluatie evenementenbeleid en de reactie hierop van
het college.
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Datum

20 mei 2015

Toelichting op het voorstel

Inleiding
Op 22 juni bespreekt uw raad de nota Evaluatie evenementenbeleid. Van twee zijden zijn zogenaamde
petities ingediend. Eén van het comité Herrie uit de stad, waarover wij u op 16 april al hebben
geinformeerd, en één die is ingediend tijdens het het Celedebat over het evenementenbeleid. De
laatste is een handetekeninglijst die op internet is verzameld om het evenement Megabase te
behouden voor de locatie park de Wezenlanden.
Kernboodschap
Het college wil uw raad informeren over beide petities en over de wijze waarop het college hierop
gereageerd heeft.
De petitie van het comité is beantwoord middels een brief aan het comité en de handtekeningenactie
voor behoud van evenement Megabase in het park is beantwoord via een bericht op de gemeentelijke
pagina van facebook.
Aangezien de handtekeningenactie ‘pro’ een online-initiatief is geweest, vinden we het passend (en
praktisch) deze mensen via een onlinereactie te bedanken voor hun bijdrage. De handtekeningenactie
heeft op petities24.com gestaan, een site zonder reactiemogelijkheid. We hebben daarom middels een
korte tekst passend bij de doelgroep en het medium gereageerd via onze Facebookpagina. Via ons
Twitteraccount hebben we aan deze pagina gelinked. We schatten in dat de reactie via social media
breed verspreid is, zodat alle ondertekenaars en andere belangstellenden geïnformeerd zijn. Net als in
de brief aan de initiatiefnemers van de petitie ‘contra’ wordt in de reactie (kort) uiteengezet dat we in
ons evenementenbeleid kiezen voor maatwerk, en we (dus) zowel evenementenliefhebbers als
omwonenden zoveel mogelijk recht willen doen.
Voor beide petities geldt dat wij aan de indieners hebben aangegeven dat wij uw raad hebben
geadviseerd de petities te betrekken bij de evaluatie van het evenementenbeleid.
Openbaarheid
Deze nota is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer

mevrouw R.E. Riemersma MCM
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