
  

 

 
 
 
 
 
Soest, 22 januari 2019. 
 
Betreft:  Vragen conform artikel 46 van het reglement van orde aan het College van 
Burgemeester & Wethouders. 
 
Geacht college, 
 
Ook wij lazen de plaatselijke- en regionale media betreft hun verslaglegging rond grote 
evenementen in Soesterberg, zoals Halloween en Koningsnacht-activiteit. 
 
Evenementen in Soest worden beperkt. Volgens de voorzitter van comité van Koningsdag, 
René van Hal worden er geen antwoorden gegeven op vragen. En is het geen volksfeest 
meer. In Soesterberg is o.a. Halloween al verdwenen en nu verdwijnt ook de koningsnacht in 
Soesterberg. Feesten kunnen of mogen niet meer lijkt het wel. Volgens ons is dit nooit de 
insteek geweest van de evenementennota. Kosten worden verhaald op organisaties die 
vrijwilligers leveren en afhankelijk zijn van giften en donaties. 
  
In de gemeente Soest mag je blijkbaar geen gezellig feest meer houden, want regels zijn 
regels. 
  
De vragen zijn: 
  

1. Bent u met ons eens dat bij de inwoners het beeld ontstaat dat de gemeente 
festiviteiten wil mijden in de gemeente, ook al zijn ze maar 1 x per jaar. Hoe wilt u die 
onjuiste beeldvorming rechtzetten? 

2. Bent u het met ons eens dat de gemaakte kosten voor een vergunningaanvraag en 
alle eisen die in het evenementenbeleid staan niet alleen door de organisaties, vaak 
kleine, gedragen kunnen worden en dus de gemeente hierin ook iets moet betekenen. 

3. Bent u bereid om als nog met de organisatoren te spreken om te kijken of de 
evenementen op een of andere manier wel volledig door kunnen gaan en u als 
gemeente daarin gaat faciliteren?. 

4. Bent u bereid om samen met alle organisatoren van de grotere evenementen, zoals 
daar zijn Halloween, jaarmarkten, Koningsdagen, Gilde feesten etc. te overleggen 
waar de knelpunten liggen. 

5. De genoemde knelpunten mee te nemen in een evaluatie van het huidige 
evenementenbeleid. 

6. De raad deze resultaten binnen afzienbare tijd toe te sturen. 
7. Zo nodig of gewenst met een aanpassingsvoorstel van het evenementenbeleid te 

komen 
 
 
De fractie van BurgerBelangen ziet uw antwoorden met belangstelling tegemoet 
 
Namens de fractie, 
Johan Baks 
fractievoorzitter 


