
 

  

Aan de fractie van de ChristenUnie van de Raad van de gemeente Waalwijk 

 

  

     

 Ons kenmerk 2022-045083 Behandeld door M. van Rossum 

 Uw brief   Documentnummer D2022-08-009015 

 Uw kenmerk  Datum verzonden 14 september 2022  

   
 Betreft Beantwoording schriftelijke vragen art. 47 / Pijn op het plein 

 

 

 

 

Geachte fractie, 

  

U heeft het college op 22-08-2022 vragen gesteld op basis van artikel 47 van het 

Reglement van Orde. Hieronder vindt u in cursief uw vragen met daaronder de 

antwoorden. 

 

Vraag 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? 

Antwoord 1 

 

Met grote evenementen wil het college Waalwijk bovenlokaal en nationaal op de kaart 

zetten. Deze evenementen zijn er primair om levendigheid en gezelligheid in de stad te 

realiseren, voor onze inwoners. Zoals u zelf schrijft: Het was een prachtige, druk 

bezochte avond, lekker weer en populaire acts. Op de beelden bij de uitzending op 

nationale televisie zijn zowel de stad (de St. Jan en het karakteristieke 

Krophollerensemble) als de gezellige drukte duidelijk in beeld. Dus wat dat betreft was 

dit een geslaagd voorbeeld van een evenement met landelijke uitstraling.  

 

Vraag 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?  

Antwoord 2 

 

Het college ziet hier geen aanleiding toe. Het nuttigen van alcohol tijdens een 

(doordeweeks) evenement is een persoonlijke keuze van de deelnemers aan het 

evenement. Het college had geen grondslag en aanleiding om dit te verbieden. 

 

Vraag 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?  

Antwoord 3 

 



 

 

 

 

Dit is in eerste instantie aan de organisator van het evenement. In de 

evenementenvergunning en de onderliggende documenten zijn hier afspraken over 

gemaakt, denk hierbij aan leeftijdscontroles, polsbandjes voor meerderjarigen en het 

toezicht hierop door barpersoneel en beveiliging. Rondom dit evenement zijn 5 boa’s 

ingezet, dit is onze volledige bezetting. Zij zien onder andere ook toe op drankgebruik in 

de directe omgeving van het evenement. 

 

Vraag 4 

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

Antwoord 4 

 

Nee.  

 

Vraag 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?  

Antwoord 5 

 

Onderdeel van de vergunning is het zogeheten Integraal Organisatieplan (IOP), waarin 

o.a. veiligheidsaspecten zijn opgenomen. Hierin wordt geconcludeerd dat op het 

evenemententerrein ongeveer 8.155 bezoekers tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn; dat 

is de maximale capaciteit van de Markt en het Raadhuisplein. Er was de verwachting dat 

er echter circa 7.200 mensen tegelijkertijd aanwezig zouden zijn. Er was dus voldoende 

capaciteit op de pleinen om de verwachte bezoekers veilig een plekje te kunnen geven.  

 

Om het aantal deelnemers te reguleren zijn er bij de entree hekken geplaatst. Deze 

dienen ervoor om bij een te grote drukte nieuwe bezoekers te kunnen weren. De 

noodzaak om te reguleren was er niet. 

 

Vraag 6 

Wie heeft besloten om de drank gratis weg te geven en paste dit binnen de voorwaarden 

die in Waalwijk aan evenementen worden gesteld?  

 

Vraag 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?  

 

Vraag 8 

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

 

Vraag 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?  

 

Vraag 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?  

 

Antwoord op vragen 6 tot en met 10 

De gemeente heeft slechts een beperkte (publieke) rol: zij geeft een vergunning af en 

stelt op basis van het beleid een garantiesubsidie beschikbaar. Op de garantiesubsidie is 

geen beroep gedaan. De afhandeling van de schade is een privaatrechtelijke zaak tussen 



 

 

 

 

de organisatie en de ontwikkelaar van de (betaal)app, welke inmiddels lijkt te zijn 

afgerond.  

 

De verantwoordelijkheid voor het evenement zelf ligt bij de organisator; in dit geval de 

BIZ. De gemeente is bij vragen over de bedrijfsvoering rondom het evenement niet 

direct betrokken. Voor antwoord op bovenstaande vragen kunt u zich daarom het beste 

richten tot de organisatie van het evenement.  

 

Vraag 11 

In hoeverre waren de ‘vaste’ terrassen en de bakken met groen tijdelijk verplaatst om de 

toeschouwers van de optredens meer ruimte te bieden?  

 

Antwoord 11 

De bakken op de Markt en bij het Schoenenkwartier zijn niet verplaatsbaar; bomen staan 

in de volle grond. Op basis van de regels voor terrassen kan het college terrassen en 

terrasmeubilair laten verwijderen.  

 

De winterterrassen zijn verwijderd om extra ruimte te genereren. Omdat de horeca 

meedeed in de organisatie van het evenement, is dit in onderling overleg geregeld.  

 

Vraag 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?  

 

Antwoord 12 

Gezien het intensieve gebruik en de zware belasting (m.n. kramen weekmarkt) zouden 

meer geschikte bestratingsmaterialen mogelijk een laag asfalt of stelconplaten zijn. Bij 

de keuze voor bestrating is echter niet alleen gekeken naar gebruik, maar ook naar 

uitstraling. Het gebruik en de uitstraling zijn op de Markt in de ogen van het college in 

een goede balans.  

 

Vraag 13 

Waarom hebben zij gevraagd om de veilige loopstrook langs de panden vol te mogen 

zetten met stoelen en tafels?  

 

Antwoord 13 

In mei 2018 heeft het college besloten dat de terrassen vanaf de gevel van het pand tot 

loopstrook op het midden van de Markt aaneengesloten mogen zijn. Dat uitgangspunt 

heeft mede ten grondslag gelegen aan het ontwerp voor de recente herinrichting van de 

Markt. 

 

Vraag 14 

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

smaller gemaakte - doorgang om langslopend publiek te attenderen op hun 

aanbiedingen? 

 

Antwoord 14 

De reden is – zo neemt het college aan – zoals u zelf aangeeft om langslopend publiek te 

attenderen. Op basis van de regels voor terrassen is dit toegestaan, mits het bord op het 

terras staat.   

 

Vraag 15 

https://waalwijk.nieuws.nl/nieuws/20220826/eventcoin-vergoedt-alle-schade-voor-gratis-drank-tijdens-sterren-muziekfeest-op-het-plein/
https://waalwijk.nieuws.nl/nieuws/20220826/eventcoin-vergoedt-alle-schade-voor-gratis-drank-tijdens-sterren-muziekfeest-op-het-plein/


 

 

 

 

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?  

 

Antwoord 15 

In het geval van gevaarlijke situaties treden onze boa’s op tegen het plaatsen van dit 

soort obstakels. In geval van meldingen hierover komen onze boa’s ter plaatse om de 

situatie te beoordelen en daarnaar te handelen. 

 

Op basis van de precarioverordening worden borden en andere attributen wel degelijk 

belast. Indien reclameborden of andere commerciële uitingen op de promenade (buiten 

terrassen) geplaatst zijn, worden deze belast als ‘reclamevoorwerpen’. Daarnaast wordt 

ook de uitstalling van goederen in het openbaar gebied belast. De aanslagen en 

opbrengsten hebben we in onderstaande tabel weergegeven. Periodiek wordt dit 

overzicht geactualiseerd. 

 

Gemeente Waalwijk 

 Aantal Tarief Opbrengst 

Uitstal van goederen 95 € 114,30 per m2 € 10.858,50 

Reclamevoorwerp 759 € 30,90 per stuk € 23.453,10 

 

Binnen BIZ Waalwijk Centrum 

 Aantal Tarief Opbrengst 

Uitstal van goederen 49 € 114,30 per m2 € 5.600,70 

Reclamevoorwerp 228 € 30,90 per stuk € 7.045.20 

 

 

Wij gaan ervan uit u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

 

Hoogachtend, 

HET COLLEGE VAN WAALWIJK, 

de secretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Michel Tromp     Sacha C.A.M. Ausems 

 

 

Bijlagen: 

 

 


