
Beantwoording technische vragen van de fracties van VVD en Progressief Woerden 

Geachte heer Bos en mevrouw Franken,  

 

In reactie op uw vragen, de volgende beantwoording: 

 

 

Ad 1: Zoals u terecht stelt is er sprake geweest van een participatieproces t.b.v. het opstellen 

van het beleid. Er zijn een aantal evenementenorganisatoren en wijk/dorpsplatforms 

benaderd om mee te denken met het evenementenbeleid. Niet alle partijen hebben gehoor 

gegeven aan onze uitnodiging. Wij kunnen u melden dat de volgende partijen uitgenodigd 

zijn: 

 Wijkplatform Molenvliet 

 Wijkplatform Bloemen- en Bomenkwartier  

 Dorpsplatform Kamerik 

 Wijkplatform Schilderskwartier 

 Wijkplatform Snel en Polanen 

 Dorpsplatform Harmelen 

 Platform Binnenstad 

 Platform Staatsliedenkwartier 

 Dorpsplatform Zegveld 

 Alle bij ons bekende organisatoren van evenementen in de gemeente Woerden 

 

Van bovengenoemde lijst hebben de volgende partijen daadwerkelijk deelgenomen aan het 

proces, te weten: 

 Dorpsplatform Zegveld 

 Vertegenwoordigers van het Stadshart Woerden (tevens organisatoren van 

evenementen) 

 Kamerik Leeft 

 WTC Woerden 

 Samen voor Woerden 

 Het Klooster Woerden 

 Organisatoren van: 

 Koningsdag Kamerik 

 Nationaal Veteraan Treffen 

 Koningsdag Woerden 

 Woerdense Vakantie Week 

 Straattheaterfestival 

 Oranjevereniging Harmelen 

 Sinterklaasintocht Woerden 

 Shantyfestival 

 Babypop 

 Winterfair Woerden 

 IJsbaan 

 Carnaval Harmelen 

 Havendagen Woerden 

 



We zijn gestart met ‘startbijeenkomst’ waarbij de volgende partijen hebben aangegeven 

betrokken te willen blijven bij het proces. De ander genoemde partijen hebben aangegeven 

enkel betrokken te willen worden bij het uiteindelijke eindproduct. De partijen die betrokken 

zijn gebleven zijn: 

 Stadshart Woerden 

 Koningsdag Kamerik 

 Koningsdag Woerden 

 Woerdense Vakantie Week 

 

 

Voor wat betreft het onderdeel van uw vraag m.b.t. de verslaglegging, kunnen wij u het 

volgende melden: 

 

De verslaglegging van de startbijeenkomst is in de vorm geweest van de vastlegging van 

kernpunten, waarmee de prioriteiten voor het beleid zijn bepaald. 

 

 

Voor wat betreft het onderdeel van uw vraag m.b.t. inclusie, kunnen wij u het volgende 

melden: 

 

In het beleid is inclusie meegenomen. Dit blijkt uit onderstaande teksten:  

 

De volgende teksten zijn opgenomen na contact met Inclusie Woerden: 

(in H1. Inleiding) Behalve voor de organisatoren, is het beleid er voor de bezoekers van de 

evenementen. Doel van het evenementenbeleid is zoveel mogelijk mensen van de 

evenementen te laten genieten. Daarbij hoort behalve een scherp oog voor veiligheid, ook 

het mogelijk maken van een goede toegankelijkheid van evenementen voor alle mogelijke 

bezoekers. Gemeente Woerden streeft naar een inclusieve samenleving, ook in dit 

evenementenbeleid. 

 

 (In Bijlage 1: Veiligheidpslan) zijn zaken t.a.v. inclusie verwerkt. Het gaat hierbij om het 

beschrijven van veiligheidsmaatregelen ten aanzien van een zo breed mogelijke groep. Dit 

valt terug te lezen in: 

 

1. Publieksprofiel: Is het publiek bekend of anoniem? Hoe lang blijven ze op een bepaalde 

plek? Om hoeveel mensen gaat het? Welke eigenschappen hebben ze (leeftijd, cultuur, 

gezondheid etc.)? Is er sprake van groepsgedrag? Piekbezoekers? Wat is de doelgroep 

en wat zijn de risico’s hierbij? 

  

Daarnaast is een vertegenwoordiger van Inclusie Woerden uitgenodigd om op de 

Netwerkbijeenkomst Evenementen (jaarlijks eind november) een presentatie te houden voor 

evenementenorganisatoren. Hierover heeft Inclusie Woerden geadviseerd. 

 

 

Ad 2: U verzoekt om aan te geven of er bij de totstandkoming van het beleid rekening is 

gehouden met de rechten van gehandicapten zoals vastgelegd in het VN verdrag.  

 

Het antwoord hierop is dat er geen rekening is gehouden met de inhoud van genoemd 

document. De reden hiervoor is dat het in beginsel geen toetsing onderdeel is m.b.t. de 



afweging om tot een evenementenvergunning te komen. We willen met ons beleid meer de 

nadruk leggen op wat er lokaal speelt i.p.v. welke voorwaarden er internationaal zijn 

opgesteld.  

 

 

Ad 3. M.b.t. uw laatste vraag over de evaluatie Koeiemart i.r.t. het beleid, kunnen we het 

volgende beantwoorden: 

 

De evaluatie van een individueel evenement heeft doorgaans geen gevolgen voor het 

evenementenbeleid, ook in dit geval van de Koeimart.  Dergelijke evaluaties leiden 

doorgaans tot bijzondere voorwaarden en afspraken ten aanzien van een volgende editie 

van dat evenement, maar leiden dus niet direct tot een aanpassing van het beleid. Je past 

het evenement aan aan het beleid, en niet andersom.  

 

Met vriendelijke groet, 

Janneke Steens-Gerling 

Evenementencoördinator en vergunningverlener 

 

 

 


