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Aan het College van B & W.
Postbus 35.
4600 AA Bergen op Zoom.
Bergen op Zoom, 10-01-2020
Betreft: Evenementenbeleid met betrekking tot de Vastenavend.
Geacht college,
Het nieuwe jaar is begonnen en het eerste grote evenement staat weer voor de deur.
De Vastenavend. Gewaardeerd door menige Bergenaar die dan, zoals een echte Krab
betaamt, zijn of haar dweilpak aandoet en z’n neus weer achternagaat.
We hebben begrepen dat de Stichting Vastenavend het dit jaar op een aantal punten anders
aan gaat pakken.
De SP heeft daarom een aantal vragen ter verheldering hoe zich dit verhoudt tot het
evenementenbeleid nu en in de toekomst. We denken dan aan de prijs, locatie en faciliteiten,
tevens inzet van personeel of vrijwilligers door de gemeentelijke organisatie.
1: Wij hebben vernomen dat er een grote tent wordt geplaatst op de Gedempte Haven met
een horeca uitbating.
A: Klopt dit en zo ja, om hoeveel oppervlakte gaat het?
B: Is of wordt hiervoor een vergunning verleend en welke kostprijs wordt er gehanteerd?
C: Is of wordt er ook een schenkvergunning verleend om drank uit te serveren?
D: Zijn of worden er afspraken gemaakt over bijdragen aan het opruimen van het afval wat
dit met zich meebrengt, b.v. de opruimkosten van de directe omgeving en door wie dit wordt
betaald? Zo niet, waarom niet?
E: Zijn of worden er afspraken gemaakt hoe te communiceren met de direct omwonenden?
2: Het organiseren van de Vastenavend-activiteiten gaan we natuurlijk ook merken in de rest
van het centrum. We denken dan aan dranghekken, podia, toiletgelegenheden en het
verwijderen van obstakels voor de optocht. Tevens hebben we vernomen dat er extra
tribunes worden geplaatst.
A: Zijn of worden voor het plaatsen van tribunes een vergunning verleend?
B: Welke kostprijs wordt er gehanteerd?
C: Zijn er afspraken gemaakt met de Stichting over bijgedragen aan de kosten door de extra
inzet van (Saver)personeel, om de straten en pleinen op te ruimen?
3: Graag verkrijgen we inzicht over de kosten die door de gemeente worden gemaakt en in
hoeverre deze gemaakte kosten terugkomen via de verleende vergunningen?
Graag zien wij de vragen beantwoord conform ex. Art.36 van het RvO.
Vriendelijke groeten namens de SP-fractie,
Theo de Jong en Rob de Vos.

