
Op 11 november jl. stelde de LLB-fractie vragen over de Evenementenkalender.  
 
De fractie van Leefbaar Lokaal Belang heeft vanuit het verenigingsleven geluiden ontvangen dat er 
vanuit de gemeente op 4 november jl. een mailing is verstuurd naar organisatoren van evenementen 
met het verzoek om VOOR 22 november alle voorgenomen evenementen voor 2022 terug te 
koppelen richting de gemeente. Daarbij wordt ook vriendelijk verzocht om PER evenement een 
document in te vullen van 2 a-4tjes inclusief aantal bezoekers, toegankelijkheid aan/afvoer wegen 
en zelfs gebruik van alcohol/drugs met het verzoek dit even binnen 11 werkdagen aan te leveren. 
Onze fractie is onaangenaam verrast over deze gang van zaken en heeft de volgende vragen: 
 
Vraag 1 – Waarom wordt er zo weinig ruimte gegeven aan de organiserende partijen om deze 
evenementen in kaart te brengen? 
De peildatum voor het aanleveren van de meldingen voor op de regionale evenementenkalender is 1 
december van het voorafgaande jaar. Hiervóór heeft team Apv vergunningen tijd nodig om de 
vooraankondigingen te verwerken in het digitale systeem van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid 
(VRGZ). De eerstvolgende uitvraag kunnen we wellicht eerder in het kalenderjaar (oktober) plaats laten 
vinden zodat organisatoren een langere reactietijd hebben.   

  
Vraag 2 – Waarom moet er per evenement een verstrekkend formulier ingevuld gaan worden? De 
gemeente West Betuwe heeft zelf toch al in kaart gebracht de afgelopen 3 jaar welk ABC 
evenementen er zijn en jaarlijks terugkeren (buiten COVID-19 om)?  
Op basis van de bestaande gegevens is er globaal zicht op voornemens voor evenementen. Voor een 
goed totaalbeeld zijn ook de geplande data en mogelijke wijzigingen (schaalgrootte, etc.) nodig. 

 
Vraag 3 – Wat gebeurt er met de losse aanvragen die in 2019 zijn ingediend en reeds zijn 
goedgekeurd? Deze vraag geldt ook voor evenementenvergunning aanvragen meerjarig. 
De verleende (meerjarige) evenementenvergunningen (inclusief risicoclassificatie) zijn uiteraard bekend. 
Wij beschikken echter niet over de datums en/of plannen van de toekomstige evenementen. 
Evenementenvergunningen die in 2019 zijn verleend zijn ofwel in 2020 in praktijk gebracht ofwel niet 
doorgegaan vanwege de coronacrisis.   

 
Vraag 4 – Waarom belasten we onze vrijwilligers keer op keer met extra papierwerk, terwijl we met 
elkaar hebben afgesproken dit systeem te vereenvoudigen? 
Deze overzichtelijke administratieve last voor de organisatoren is onvermijdelijk. De uitvraag naar 
evenementen voor de regionale evenementenkalender is een afspraak binnen de VRGZ. Hierdoor krijgen 
de hulpdiensten een totaaloverzicht en kan de VRGZ beoordelen of regionale samenloop van 
evenementen gewenst is of dat er naar alternatieve data moet worden gezocht.   
 


