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Op 22 januari 2019 ontving het college uw vragen conform de artikel 46 procedure inzake evenementen in 

Soesterberg. Hieronder treft u per vraag ons antwoord aan. De vragen 4 t/m 7 zijn samengevoegd vanwege 

de samenhang.  

 

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? 

Het college ziet dit beeld inderdaad ontstaan, maar herkent zich er niet in. Het college gaat graag het 

gesprek aan met betrokkenen rondom de ontstane beeldvorming. Het college is er voorstander van dat 

medewerkers hun verbindende kwaliteit inzetten. Ook als het gaat om betrokkenheid bij organisatoren van 

evenementen, zeker als dit inwoners of instellingen zijn die daar minder ervaring mee hebben. Tenslotte is 

in 2016 een verbindelaar aangesteld voor Soesterberg en inmiddels is besloten deze functie met ingang van 

dit jaar te formaliseren en voor zowel Soest als Soesterberg in te zetten.  
 

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. 

Om een evenement veilig te kunnen laten verlopen, zijn maatregelen nodig. De organisator van het 

evenement is primair verantwoordelijk voor het nemen van deze maatregelen. Het kan en mag het niet zo 

zijn dat de veiligheid van bezoekers en inwoners tijdens een evenement onaanvaardbaar in het geding 

komt. De kosten hiervoor betaalt de organisator in beginsel uit eigen inkomsten. Mocht een organisator zelf 

niet over voldoende middelen beschikken dan kan daarover in overleg worden getreden met de gemeenten 

om te bezien of er andere mogelijkheden zijn.   
 

Bent u bereid om alsnog 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? 
Wij zijn te allen tijde bereid in gesprek te gaan met organisatoren van evenementen.  

 

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. De genoemde 

knelpunten mee te nemen in een evaluatie van het huidige evenementenbeleid. De raad deze resultaten 

binnen afzienbare tijd toe te sturen. Zo nodig of gewenst met een aanpassingsvoorstel van het 

evenementenbeleid te komen? 

Grote evenementen worden na afloop standaard geëvalueerd met de organisatoren, brandweer, RUD en 

politie. Deze evaluaties dienen mede als input voor de algehele evaluatie als onderdeel van het 
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evenementenbeleid. De resultaten van deze algehele evaluatie worden u toegezonden en de uitkomsten 

worden benut voor het aanpassen van het paraplubestemmingsplan evenementen. 

 

Meer informatie? 

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact op met Magda Jansen-van Harten, 

telefoon 035-6093450 of e-mail m.jansen@soest.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Burgemeester en wethouders 

  

Age Veenstra 

Gemeentesecretaris 
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