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Beantwoording van de vragen:

Vraag Op pagina 6 (Beleidskader binnenstad paragraaf 3.2 Evenementen) staat in de toelichting de
volgende zin:
"De tekst in de binnenstadvisie Woerden Vestingstad is op onderdelen onjuist en behoeft bijstelling."
Kan de portefeuillehouder
toelichten wat hiermee wordt bedoeld en wat de achtergrond is van deze zin.

Antwoord
In de binnenstadvisie Woerden Vestingstad staat onder de doelstelling "Een evenwichtige
evenementenkalender opstellen via een goede afstemming tussen de organisaties van evenementen":
"De evenementenkalender wordt op dit moment bewerkstelligd door los van elkaar opererende
organisaties, waardoor de spreiding over het jaar niet evenwicht is. In de zomermaanden zijn het aantal
evenementen beperkt, terwijl de andere maanden vele evenementen kennen. Door in te zetten op een
goede afstemming tussen organisaties kan een evenwichtigere evenementenkalender ontstaan met een
jaar rond aantrekkelijke evenementen. De evenwichtige dosering is ook van belang in relatie tot het behoud
van de kwaliteit van de leefomgeving voor bewoners van de binnenstad".
Zoals aangegeven in het Beleidskader binnenstad (pagina 6) komt deze passage niet overeen met de
huidige praktijk. Het wekt de indruk dat er geen sprake is van afstemming. Dat is echter wel het geval. Bij
het opstellen van de jaarlijkse evenementenkalender toetsen wij of de gemelde evenementen passen
binnen de door het Evenementenbeleid gestelde spreidingsregels. Wanner het niet het geval is, nemen wij
contact op met de betreffende organisator om gezamenlijk een nieuwe datum voor het evenement te
kiezen.
In het Beleidskader binnenstad is derhalve de volgende passage opgenomen: "De gemeente voert overleg
met de organisatoren over de spreiding van evenementen over het jaar. De gemeente onderschrijft dat een
'evenwichtige dosering ook van belang is in relatie tot het behoud van de kwaliteit van de leefomgeving
voor bewoners van de binnenstad.' In december 2017 heeft de gemeente een nieuw
evenementenbeleid(bijlage) vastgesteld in overleg met de organisatoren van de verschillende
evenementen. Mochten de organisatoren de behoefte hebben aan een andere spreiding van evenementen
dan is dat bespreekbaar".

Bijlagen:
Pagina 1 van 2

