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Belangenvereniging Binnenstad Noord             
Rietveld 15                                                                                                         
2611 LG  Delft 
tel.: 015-2146848 
e-mail: bestuur@binnenstadnoord.nl 
webadres: www.binnenstadnoord.nl 

 
Aan: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft    

 

Delft, 3 augustus 2018 

Kenmerk:  BBN2018-11 
Onderwerp:  Bekendmaking evenementen 

 

 
 
 
 
 
Geacht college, 
 
Op 15 juli vond het evenement “Flink Gegist” plaats op het Vrouwjuttenland. Naar aanleiding van dit 
evenement en met name de bekendmaking ervan hebben we een aantal vragen. 
 

1. Van diverse omwonenden begrepen we dat er geen bewonersbrief is verstuurd aan 
omwonenden over dit festival. In 2015 heeft de gemeente in de nota evaluatie 
evenementenbeleid aangegeven de bewonersbrief onderdeel te laten zijn van de  
aanvraagprocedure. Hoe kan het dat de vergunning dan toch verleend is? Wie ziet toe op 
verzending van de bewonersbrief? 

 
2. Hoe kan een evenementenorganisator weten dat een bewonersbrief verstuurd moet worden? 

In het evenementenbeleid op de website van de gemeente is dit alleen impliciet aangegeven. 
In het stappenplan is het niet aangegeven. Op het aanvraagformulier voor een vergunning is 
het niet aangegeven. Ook op de pagina over de evenementenvergunning voor groot, 
middelgroot en klein evenement, als ook op de pagina over het melden van de 
meldingsplichtige variant van een klein evenement is dit niet aangegeven. 

 
3. Pas op woensdag 11 juli is de verleende vergunning in de Stadskrant gepubliceerd – kan dat 

niet eerder en waarom is bij de publicatie geen verwijzing naar de inzagemogelijkheid van de 
vergunning opgenomen zoals afgesproken in de nota Doorontwikkeling evenementenbeleid? 

 
4. In 2015 is in de nota evaluatie evenementenbeleid afgesproken het evenementenbeleid te 

bundelen in een compacte nota of handleiding, die voor iedereen beschikbaar is. Wanneer 
gaat dit gebeuren? 
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We gebruiken dit evenement als concreet voorbeeld. Maar ook meer in het algemeen valt ons op dat 
de bekendmaking aan omwonenden van evenementen en incidentele festiviteiten niet plaatsvindt 
zoals is afgesproken rond de evaluatie van het evenementenbeleid. 
  
We zijn benieuwd naar uw reactie op onze vragen, en wij hopen op deze wijze bij te dragen aan een 
verbetering van de beleidsuitvoering. 
 
Met vriendelijke groeten,  

de Belangenvereniging Binnenstad Noord 

J.T. Gravesteijn                      H. van Bodegom 
voorzitter                       secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


