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RAADSINFORMATIEBRIEF 

18R.00641 
 
 
 

Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 9 oktober 2018 

Portefeuillehouder(s) : Burgemeester 

Portefeuille(s)  : Koeiemart 

Contactpersoon : M.C. van Kuilenburg 

Tel.nr. : 8401 

E-mailadres : kuilenburg.m@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Voortgang organisatie van de Koeiemart 2018 

 

Kennisnemen van: 
 

De stand van zaken omtrent de organisatie van de Koeiemart 2018 

Inleiding: 
 

De werkzaamheden omtrent de organisatie van de Koeiemart 2018 zijn in een afrondende fase. Vanuit 
onze actieve informatieplicht informeren wij u over de stand van zaken. 

Kernboodschap: 

 

Algemeen: 

Op 23 en 24 oktober vindt de Koeiemart 2018 plaats. De slogans van de editie 2018 zijn “veilig en 
vertrouwd” en “voor en met de inwoners”. Bij de organisatie is nauw samengewerkt met de externe partners 
(Woerden Bruist, Kiremko Nacht van Woerden, Stadshart Woerden en het Agrarisch Centrum Woerden). 
Daarnaast is er veelvuldig overleg geweest met veiligheidspartners (Veiligheidsregio Utrecht, brandweer en 
politie). Uitgangspunt voor de organisatie van de editie 2018 zijn de aanbevelingen uit het evaluatierapport 
Koeiemart 2017. 
 
Vergunningverlening: 
De vergunning voor het evenement is afgegeven op 1 oktober.  
 
Veiligheid: 
De eisen van de veiligheidspartners zijn in vergelijking met voorgaande jaren verder aangescherpt. 
Deze aanscherping, samen met de aanbeveling om meer te doen met crowd management, heeft ons doen 
besluiten om een additionele investering te doen in de organisatie van de Koeiemart 2018: 

 Er is een crowd management plan (CMP) opgesteld; 
 Conform de nieuwe inzichten van crowd management komen er meer verkeersregelaars en 

beveiligers dan in voorgaande jaren gebruikelijk was; 
 De inzet van de BOA’s is hoger dan voorgaande jaren; 
 Er hangen tijdens het evenement extra camera’s ter monitoring; 
 Er is een centrale crowd manager die de camerabeelden bewaakt en bevoegd is om in te grijpen bij 

(dreiging van) overcrowding; 
 Er wordt geteld om de publieksstromen per uur goed in kaart te brengen; 
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 Er wordt een extra crowd manager ingehuurd om het crowd management te borgen voor de 
komende edities; 

 De indeling van de kermis en de binnenstad is dusdanig dat de doorgang van hulpdiensten 
gewaarborgd is, hier wordt vooraf en tijdens het evenement extra aandacht aan besteed door 
handhavers en toezichthouders. 

 
Al deze maatregelen zijn een investering in het goed en veilig waarborgen van het evenement voor de 
komende jaren. 
 

Financiën: 
 

Een van de aanbevelingen uit het evaluatierapport was om de financiën op orde te brengen. In het 
voorjaarsoverleg 2018 is incidenteel extra budget beschikbaar gesteld. Een deel van dit bedrag is bestemd 
voor activiteiten rondom het immaterieel erfgoed (2000 euro) en extra investering in veiligheid (5.000 euro). 
De extra maatregelen (zie kopje kernboodschap_veiligheid) gaan hoger uitvallen dan 5.000 euro. Het vergt 
een extra incidentele investering van naar inschatting 15.000 euro. Uitgangspunt is dat dekking van deze 
extra investering plaats vindt uit bestaande budgetten.  
 
Bij de evaluatie van de Koeiemart 2018 zal onderzocht worden in hoeverre de extra lasten een structureel 
karakter hebben en welke keuzes er gemaakt kunnen worden voor de volgende edities. 
 

Vervolg: 
De laatste punten worden momenteel door alle partijen op de i gezet. Op 23-24 oktober vindt  het 
evenement Koeiemart 2018 plaats.  

Na het evenement wordt geëvalueerd op welke wijze invulling is gegeven aan de aanbevelingen uit het 
evaluatierapport Koeiemart 2017. 
 
Er komt een nieuwe visie op het evenement Koeiemart. Hierin zullen begrippen als “Woerdens DNA” en 
“Immaterieel erfgoed” een prominentere plek krijgen.  
 

Bijlagen: 
- 
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De secretaris, 
 

 
 
drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA 
  
 

 

 
 

De burgemeester, 
 

 
V.J.H. Molkenboer 
  
 
 

 


