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Geachte Leden en duoburgerleden,
Voorafgaande aan de commissie Burger en Bestuur van 11 december 2014 heeft mevrouw Stinenbosch (CDA) ter
behandeling in de rondvraag de volgende vraag aan het college gesteld: Waarom heeft de gemeente aan 2 evenementen (de
Samenloop voor Hoop en de Maria Ommegang) in hetzelfde weekend een vergunning verleend . Of heeft de gemeente een
idee dat deze 2 evenementen elkaar kunnen versterken.
Tijdens de rondvraag ben ik al kort op deze vraag ingegaan maar heb ook toegezegd een uitgebreider schriftelijke
beantwoording te geven. Via dit schrijven kom ik tegemoet aan deze toezegging .
De feitelijke situatie.
Beide evenementen vinden inderdaad in hetzelfde weekend plaats alleen niet op de zelfde dag en plaats. Het evenement
Samenloop voor Hoop vindt plaats op het sportpark Rozenoord vanaf zaterdag 27 juni 2015 14:00 uur tot en met zondag 28
juni 2015 14:00 uur, terwijl de Maria Ommegang op zondag 28 juni vanaf 15:00 uur plaatsvindt in de binnenstad van Bergen
op Zoom.
De begin- en eindtijd van de Samenloop voor Hoop zijn nadat het bekend werd dat beide evenementen in hetzelfde weekend
zouden plaatsvinden, aangepast. Normaal zou dit evenement namelijk tussen zaterdag 15:00 uur tot en met zondag 15:00
uur plaatsvinden. De organisatie van de Samenloop van Hoop erkende echter dat dit voor een deel van hun deelnemers c.q.
vrijwilligers mogelijk een probleem zou kunnen zijn en heeft daarom besloten de tijd aan te passen.
Wij hebben als gemeente beide organisatoren gewezen op het feit dat beide evenementen in hetzelfde weekend plaatsvinden
en zij misschien konden samenwerken. Of beide organisatoren samenwerken is niet aan de gemeente, daar zijn zij vrij in.
Het feit dat er meerdere evenementen in hetzelfde weekend plaatsvinden is niet uniek. Gedurende 2015 zijn er meer
evenementen die op dezelfde dag of in hetzelfde weekend plaatsvinden. Dit kan echter wel per jaar verschillen.
Voorbeelden van dergelijke evenementen in 2015 zijn: De Stoffen/Boekmarkt en de BoZ Groen/koopzondag (02/05 - 03/05)
Montmatre en de Borgvlietse Jaarmarkt (04/ 07 -05/07) en het Concours Hippique, de Roparun en de Lepelstraatse Braderie
(23-/05 -25/05) vallen ook in hetzelfde weekend . Deze organisaties maken ook gebruik van vrijwilligers.

JacobObrechtlaan4
4611 AR Bergen op Zoom
E stadskantoor@bergenopzoom.nl

Postbus35
4600 AA Bergen op Zoom
1 www.bergenopzoom.nl

T140164
F (0164) 24 53 56
KvK 20169091

B nvBNG rek. nr. 28.50.00.942
B IBAN: NL41BNGH 0285000942
B BIC BNGHNL2G

Op de vraag of wij als gemeente kunnen sturen op evenementen kan ik u het volgende aangeven. Wij kunnen als gemeente
sturen, alleen wij daarbij wel gebonden aan regels. De burgemeester kan een vergunning weigeren wanneer er uit de
beoordeling van de aanvraag of samenloop van de evenementen blijkt dat er gevaar is voor de openbare orde en veiligheid.
Wanneer er geen dreiging is kan de burgemeester de aangevraagde vergunning niet weigeren. Wel proberen wij via het
aangaan van gespreken met de organisatoren, de samenwerking tussen organisatoren te stimuleren en zo te sturen dat
evenementen van elkaar profiteren.

