
Samenvatting reacties inspraak conceptbeleidsregels evenementen  

Samenvatting reacties kernraden 

 

• Een evenementenvergunning aanvragen wordt gezien als veel papierwerk. Wordt onduidelijker 
door de regels?!  

• Het aanvragen van een evenementenvergunning mag ‘vrijwilligersvriendelijker’.Er zijn 
verenigingen die geen evenementen organiseren vanwege de indieningsvereisten. 

• Onduidelijkheid over de verschillende categorieën en de indieningsvereisten. 

• Aanmelding van evenementen vóór 1 november wordt niet haalbaar geacht, dit in verband met de 
planning van evenementen. 

• Onzinnig dat er voor Ilpendam dezelfde regels gelden als Monnickendam aangezien er een 
aanzienlijk schaalverschil is. 

• De vraag waar de beperking van organisaties vandaan komen. 

• Beperking op het aantal te organiseren evenementen door één partij is niet haalbaar voor iedere 
kern met actieve vrijwilligers en verenigingen. 

• Onduidelijkheid over afzetmateriaal en C1-borden 

• Onduidelijkheid over begin- en eindtijden van bestaande evenementen die afwijken van de tijden 
in de beleidsregels.  

 
Samenvatting reacties organisatie en bewoners: 
 
De volgende punten vallen op uit de reacties: 

• De beleidsregels worden gezien als nieuwe zwaardere regels die veel gevolg hebben voor het 
aanvragen van evenementen. Er wordt gevraagd rekening te houden met de aanvragers, veelal 
vrijwilligers; 

• Ontstaan van regeldruk voor organisatoren en is in tegenstrijdig met deregulering; 

• Onduidelijkheid over de verschillende categorieën en de indieningsvereisten en termijn van 
indiening; 

• Aanmelding van evenementen vóór 1 november wordt niet haalbaar geacht; 

• Verwijzing naar schaalverschil kernen. Een beleid is niet passend en wordt gevraagd naar 
maatwerk, zoals bij het Jan Haringweekend. 

• Beperking op het aantal te organiseren evenementen door één partij is niet haalbaar binnen iedere 
kern;. 

• Onduidelijkheid over inzet van verkeersregelaars, terwijl dit altijd in de brief en de voorschriften 
van de vergunning worden opgenomen; 

• Aanpassing van begin- en eindtijden beleidsregels in verband met bestaande evenementen; 

• Informatie over vijfjarenvergunning wordt gemist; 

• Veel vragen omtrent beperking van evenementen. Organisaties vinden dit niet nodig, een aantal 
bewoners vraagt er juist om; 

• Veel inhoudelijke opmerkingen en voorstellen op artikelniveau. 
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