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Uw gegevens

Geslacht * man

Voorletters * arjan

Achternaam * Kroon

E-mailadres * arjan@arjankroon.nl

Fractie * Maarssen 2000

 

Schritelijke vragen ex. Art. 41

Onderwerp * evenementen Koningsdag Maarssen-dorp

Inleiding * Maarssen 2000 heeft in raadsvergadering van 07 mei 2019 een aantal 
vragen gesteld aan de portefeuillehouder veiligheid. Dit naar aanleiding 
van de verleende vergunning bij het evenement op de Kaatsbaan 
afgelopen Koningsdag.

Maarssen 2000 heeft gesproken met winkeliers, het bestuur van de BIZ en 
met de horeca exploitant waaraan de vergunning verleend is.

De vergunning aanvraag is in februari opgestart en is er een eerste 
contact geweest met de gemeente op 03 april.

Als verklaring waarom er geruime tijd zit tussen moment van indienen 
aanvraag en eerste contact (ongeveer 5/6 weken) geeft de ambtenaar aan 
dat dit door de hoeveelheid werk komt die er ligt. In die context zou, aldus 
de vergunningaanvrager, door de ambtenaar gemeld zijn dat de aanvraag 
vergunning volgend jaar wellicht naar 12 weken aanvraag termijn gaat. 

Een week voor het evenement krijgt de horeca ondernemer van de 
ambtenaar die de aanvraag behandelt, te horen dat hun voorstel om 
hekken te plaatsen niet is toegestaan. Dit op advies van Politie en 
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Brandweer, aldus de ambtenaar. Ipv daarvan dient het aantal beveiligers 
opgeschaald te moeten worden naar 8. De horeca ondernemer annuleert 
de al bestelde hekken en weet ondanks dat het kort dag is nog aan extra 
beveiligers te komen.

Drie dagen voor het evenement komt het bericht dat op last van de 
burgemeester het evenemententerrein toch ook afgezet moet worden met 
hekken. 

De maandag na Koningsdag zijn een aantal winkeliers naar de afdeling 
vergunningen gestapt om opheldering te krijgen waarom men niet 
geïnformeerd was over onder andere het plaatsen van hekken. De 
Kaatsbaan was door deze hekken afgesloten. Winkels zoals de Graaff en 
de HEMA waren niet of bijna niet te bereiken. Ook in dat gesprek 
verklaren de winkeliers is door de ambtenaar aangegeven dat de hekken 
op last van de burgemeester zijn geplaatst en dat dit tegen het advies in is 
gegaan van Politie en brandweer.

In de raadsvergadering van 07 mei geeft de burgemeester aan zich niet te 
herkennen in de stelling dat ‘ het plaatsen van hekken tegen advies van 
Politie en/of brandweer is gedaan’ .

Vragen

Vraag 1 * Wat is in de beschreven casus het advies geweest van Politie en/of 
brandweer (VRU)

Vraag 2 * Wat was de overweging van de burgemeester om het tijdelijke 
evenementen terrein 'Kaatsbaan' te laten afsluiten met hekken 

Vraag 3 * Is er sprake van een mogelijke aanpassing aanvraagtermijn vergunning? 
Zo ja, wanneer is dit te verwachten en wat wordt dan de aanvraag periode 
waarmee vergunning aanvragers rekening dienen te houden? 
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Bijlagen

Voegt u een 
bijlage toe?

* nee


