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Geachte leden van het College, 
 
 
Onlangs waren op televisie de beelden te zien van de opnames die op dinsdag 14 juni zijn gemaakt 
op het Raadhuisplein en de Markt van Waalwijk. Het was een prachtige, druk bezochte avond, 
lekker weer en populaire acts. Maar er waren ook enkele dissonanten. Door de gemeenteraad is al 
op verschillende manieren aandacht gevraagd voor het feit dat het geen inclusief feest was, dat 
voor mensen met een beperking er nauwelijks de mogelijkheid was om van de optredens te 
genieten. In de politiek is nog weinig aandacht besteed aan het falende betaalsysteem. Bezoekers 
konden niet cash afrekenen, maar moesten met een nieuwe app betalen. Het horecapersoneel 
hoefde alleen maar de QR-code voor de bestelling te scannen. Maar het systeem vertoonde al heel 
snel steeds meer mankementen. Vanwege de grote opkomst en het warme weer was de vraag 
naar drank groot. Uiteindelijk is besloten om de drank gratis weg te geven. Dit leidde tot een 
euforische sfeer. Dit was op de televisiebeelden te zien: blijde gezichten, mensen met zowel in de 
linker- als rechterhand een plastic glad bier. Op een gegeven moment kwam iemand in beeld met 
het maximale aantal plastic glazen bier dat hij kon meenemen: twee dienblaadjes vol en daar nog 
wat bovenop gestapeld. Een columnist van het Brabants Dagblad had het een paar dagen later 
over ‘Zuipen op het Plein’. 
Naar aanleiding hiervan willen wij u een aantal vragen stellen: 
 

1. Met het subsidiëren van grote evenementen wil het college Waalwijk op de kaart zetten; 
beschouwt u het Muziekfeest van 14 juni 2022 op het plein als een geslaagd voorbeeld?  

 
2. De gemeente Waalwijk is dit keer vooral in het nieuws gekomen vanwege de gratis drank; 

was het sowieso niet beter geweest om dit doordeweeks festijn alcoholvrij te laten zijn? 
 

3. Op deze happening waren ook veel jongeren afgekomen; hoe is ervoor gezorgd dat geen 
enkele jongere beneden de 18 jaar bier heeft kunnen drinken? Hoeveel BOA’s waren 
aanwezig?  

 
4. Hebt u voor het niet schenken van alcohol aan minderjarigen lokjongeren ingezet?  

 
5. Het Raadhuisplein en de Markt stonden bomvol, zelfs in de aanloopstraten als de 

Grotestraat en de Stationsstraat was het druk; is er een maximaal aantal toeschouwers aan 
een dergelijk evenement gekoppeld?  



 
Van het betaald parkeren zal zowel bij de gemeente als de ondernemers bekend zijn dat nieuwe 
software om te kunnen afrekenen flinke problemen kan opleveren. 
 

6. Wie heeft besloten om de drank gratis weg te geven en paste dit binnen de voorwaarden 
die in Waalwijk aan evenementen worden gesteld? 

 
7. Omdat te voorzien was dat het werken met de betaalapp problemen zou kunnen 

opleveren, is vast nagedacht over mogelijke scenario’s hoe dan te handelen; was het 
weggeven van drank het beste B-scenario? 

 
8. Waarom is op dat moment niet gekozen voor cash en/of met pin betalen?  

 
9. Wat hebt u geleerd van deze gang van zaken? Wij hebben begrepen dat het de planning 

was om het betaalsysteem vaker te gebruiken; welke afspraken zijn nu gemaakt?  
 

10. Duidelijk is dat het weggeven van drank ergens een forse rekening heeft opgeleverd; kunt u 
aangeven hoe groot die rekening is en of aan de gemeente Waalwijk is gevraagd een deel 
van die rekening te betalen?  

 
Gezien de locatie van het evenement willen we ook nog enkele vragen stellen over de inrichting 
van de pleinen. 
 

11. In hoeverre waren de ‘vaste’ terrassen en de bakken met groen tijdelijk verplaatst om de 
toeschouwers van de optredens meer ruimte te bieden? 

 
12. Al heel snel na ingebruikname vertoonde het dure Portugese straatwerk de sporen van de 

activiteiten op het plein en die zijn er na het feest niet minder op geworden; bent u van 
mening dat met het oog op het diverse gebruik het meest geschikte bestratingsmateriaal is 
gebruikt?  

 
De horecaondernemers schijnen zich blijkens een bericht in het Brabants Dagblad van 10 augustus 
zorgen te maken over de veiligheid van de voetgangers op de Markt.  
 

13. Waarom hebben zij gevraagd om de veilige loopstrook langs de panden vol te mogen zetten 
met stoelen en tafels? 

 
14. Waarom plaatsen zij sinds kort zogeheten stoepborden in de - voor hun terrassen smaller 

gemaakte - doorgang om langslopend publiek te attenderen op hun aanbiedingen?  
 

15. Waarom treedt u niet op tegen het her en der plaatsen van borden en andere attributen op 
de promenade om de aandacht te trekken? En wanneer u dit geen punt vindt, waarom legt 
u voor dit gebruik van gemeentegrond geen precariobelasting op?  

 
Met grote belangstelling wachten wij uw beantwoording af. 

 
Hoogachtend, 
mede namens de fractie van de ChristenUnie, 
Jan van Groos 


