
Raadsinformatiebrief 16 mei  
 
Koningsdag en 4/5 mei 2019  
Naar aanleiding van de vragen die in de raad van 7 mei 2019 zijn gesteld, wordt u hierbij 
geïnformeerd over Koningsdag en 4/5 mei 2019. Deze dagen zijn zonder incidenten verlopen. Samen 
met de horecaondernemers Maarssen en de Winkeliersvereniging Maarssen is er teruggeblikt op 
Koningsdag en 4/5 mei 2019 in Maarssen-Dorp. De evaluatie van de politie is hier niet in 
meegenomen omdat de interne evaluatie nog niet is afgerond.  
 
Terugblik Kaatsbaan Koningsdag  
Vanuit de gemeente is op 21 januari jl. een gesprek geweest met de ondernemers over het houden 
van een evenement op de Kaatsbaan op Koningsdag. Tijdens dit gesprek is samen met de 
ondernemers gekeken naar andere locaties dan de Kaatsbaan. Conclusie van dit gesprek was dat de 
exploitant ging kijken of een samenwerking mogelijk was met de ondernemers van het Harmonieplein. 
Daarnaast is de optie aangegeven om contact te zoeken met de Oranjevereniging Maarssen om 
samen te gaan werken. Ook hebben wij verzocht ons hiervan op de hoogte te houden. Aanvragers 
dienden vervolgens, zonder verder overleg en 4 weken te laat, op 26 februari jl. hun aanvraag in. 
Gebruikelijk is dat bij een aanvraag die te laat is ingediend, wordt gekeken of deze uit coulance toch in 
behandeling genomen kan worden. Dat was het geval.  
 
Gezien het late tijdstip van het stellen van deze extra voorwaarde (het plaatsen van de hekken) zijn de 
kosten hiervan voor rekening van de gemeente genomen.  
De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het informeren van de omgeving bij een evenement. Dit 
voorschrift is niet nieuw en staat al vele jaren in de vergunning vermeld. Uit de evaluatie blijkt dat, in 
tegenstelling tot hetgeen ons is meegedeeld, de vergunninghouder niet of onvoldoende met de 
omgeving gecommuniceerd heeft over het evenement en dat ook geen overleg is geweest over 
mogelijk andere locaties.  
Alles overziend is de voorlopige conclusie dat de Kaatsbaan voor de toekomst niet de juiste plek is 
voor een dergelijk evenement.  
 
Kleedjesmarkt  
Op Koningsdag is het gebruikelijk dat tussen 07:00 en 13:00 uur een kleedjesmarkt plaatsvindt voor 
kinderen op de Kaatsbaan. In de vergunning voor de Kaatsbaan is opgenomen dat met de opbouw 
begonnen mag worden als de kleedjesmarkt is afgelopen. Stopt de kleedjesmarkt eerder, bijvoorbeeld 
omdat het slecht weer is, dan mag eerder worden begonnen met de opbouw. Uit de evaluatie blijkt dat 
de vergunninghouder is begonnen met opbouwen terwijl de kleedjesmarkt nog bezig was.  
 
Breedstraat  
Op de Breedstraat is geconstateerd dat er obstakels waren geplaatst welke niet vergund waren. Deze 
obstakels zorgde ervoor dat het niet mogelijk was voor hulpdiensten om te passeren. Deze situatie 
heeft zich gelukkig niet voorgedaan. De exploitant is aangesproken op de obstakels en heeft een 
aanzegging gehad. Deze aanzegging houdt in dat er een constateringsrapport wordt opgemaakt en 
dat daar sancties aan verbonden zijn. De calamiteitenroute zal als bijlage toegevoegd worden aan het 
Uitvoeringsbeleid Evenementen 2017.  
 
Evaluatie Maarssen  
Net als in de Breedstraat is elders in Maarssen geconstateerd dat er obstakels waren geplaatst 
waarvoor geen vergunning is afgegeven. Van deze situatie is eveneens een constateringsrapport 
opgemaakt waaraan sancties zijn verbonden. Uit de evaluatie met de horecaondernemers en uit eigen 
constateringen is gebleken dat de horecaondernemers hinder ondervinden van de drankverkoop 
vanuit de supermarkten. Vanuit de gemeente is het niet mogelijk om regels op te leggen aan de 
supermarkten met betrekking tot de verkoop van drank. Ieder jaar wordt door de gemeente een 
verzoek gedaan aan de supermarktmanager om geen bierflesjes te verkopen. Hier wordt elk jaar 
medewerking aan verleend. Onderzocht zal worden welke oplossingen andere gemeenten hiervoor 
hanteren.  
 
Overige Kernen Stichtse Vecht  
Uit de evaluatie is gebleken dat de evenementen in de andere kernen zonder incidenten zijn verlopen. 
De sfeer was goed en gezellig. In deze kernen hebben de boa’s geen overtredingen geconstateerd.  
Afronding Koningsdag  



Niet alle evaluaties met organisatoren zijn individueel gevoerd. In de komende weken zullen er nog 

evaluaties volgen met deze organisaties. 


