Motie
Reg. nr.
Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp
De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede in vergadering bijeen d.d. 10 mei 2011
Onderwerp: Evenementen en veiligheid
De Raad,
Overwegende dat:
•

er in Wijk bij Duurstede een groeiend aantal evenementen plaatsvindt waar veel
publiek op af komt;
• deze evenementen de nodige verkeers- en parkeerproblemen opleveren;
• deze problemen naar aanleiding van de voorbesprekingen ‘bijpraten met betrekking
tot veiligheid’ helder op tafel zijn gekomen;
• zowel de brandweer als de politie aangeven dat in geval van een calamiteit de
hulpdiensten soms niet of nauwelijks op de plaats van bestemming kunnen komen;
• de portefeuillehouder aangaf dat een evenement alleen bij een zeer negatief advies
van de veiligheidsdiensten (politie en brandweer) niet doorgaat;
• het item ‘veiligheid’ nimmer onderwerp van discussie mag zijn bij het organiseren
van een evenement en dat hierop stevig gehandhaafd mag c.q. moet worden;
• de adviezen van de veiligheidsdiensten leidend moeten zijn waar geen auto’s of
voertuigen mogen staan;
• een aantal organisatoren van evenementen het parkeer c.q. het veiligheidsprobleem
ten onrechte op het bordje van de gemeente legt;
• het de hoogste tijd is om de verantwoordelijkheid bij de desbetreffende organisatie te
leggen;
• er alternatieven zijn om de parkeerdruk en de daarmee samenhangende problemen op
te lossen;
• hierbij gedacht kan worden aan: parkeren op weilanden rond kernen e.d. en het
inzetten van pendelbussen;
• een vergunning voor een evenement alleen afgegeven kan worden als alles geregeld
is (incl. de verkeersproblematiek);
Roept het college op:
-

het advies van de veiligheidsdiensten als uitgangspunt te beschouwen waarvan in
principe niet afgeweken wordt, tenzij met gewichtige redenen omkleed;
bij de vergunningverstrekking rond evenementen te vereisen dat de organisatoren
afdoende maatregelen nemen ten aanzien van de verkeers- en parkeerproblematiek;

en gaat over tot de orde van de dag.
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