Van: Le Brasseur <info@le-brasseur.nl>
Verzonden: dinsdag 15 oktober 2019 13:03
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>
Onderwerp: MEMO Koningsdag
Namens het bestuur van Ondernemersvereniging Hart Van Maarssen BIZ:
Vanuit de Memo omtrent Koningsdag 2019 hebben wij de volgende aanvullingen/opmerkingen: in de
memo herkennen wij de situatie die geschetst is, echter worden de voorgedragen oplossingen vrijwel
volledig neergelegd bij de ondernemers. U heeft het over dat organisatoren meer of andere
maatregelen moeten treffen op gebied van crowdmanagement en het eventueel instellen van een
evenementen terrein. Beide oplossingen zorgen voor extra kosten.
Naar aanleiding van incidenten uit 2017 is er voor 2018 al extra maatregelen getroffen, waardoor er
dat jaar weinig incidenten waren. In 2019 is afgeweken van vergunningen van voorgaande jaren
waardoor er aan het einde van de Kaatsbaan een ongewenste situatie ontstond. Onze mening is dan
ook dat de situatie van 2018 als gewenst wordt beschouwd en daarmee wellicht ook als oplossing
wordt gezien.
Het probleem wat wij namelijk zien wanneer extra maatregelen en daarmee kosten bij ondernemers
terecht komen, dat zij geen vergunning aanvragen en zich beperken tot hun “normale”
horecavergunning. Hiermee zijn alle maatregelen gelijk verdwenen. Het is namelijk niet zo dat
Koningsdag dan niet doorgaat aangezien dit een nationale feestdag is. Hiermee zullen er meer
problemen op straat ontstaan die ons inziens niet door de gemeente danwel politie opgevangen
worden.
Ons voorstel zou dan ook zijn dat om 2018 als uitgangspunt te nemen en daar met alle (horeca)
ondernemers afspraken over te maken. Tevens elke ondernemer te houden aan gestelde
maatregelen en afspraken omtrent de vergunning aanvraag, hiermee doelen we op aanvraag termijn,
correct informeren van omwonenden en zich te houden aan hetgeen in de vergunning is
aangevraagd.
Graag zien wij deze toevoeging nog aan de MEMO vanuit het bestuur van de BIZ.

Met vriendelijke groet,
Ondernemersvereniging Hart van Maarssen
Otto Brouwer (Penningmeester)
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