Antwoorden op schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr: 2015-25
Datum waarop de vragen zijn gesteld: 28 april 2015
Steller vragen: dhr. Marco Petri/PCG
Onderwerp: Activiteiten op de Markt op zondag

1. Bent u het met de PCG eens dat kerkgangers die de zondag als rustdag willen ervaren,
ongestoord de kerkdiensten moeten kunnen bezoeken?
Antwoord:
Ja

2. Kunt u aangeven waarom de afspraken omtrent de zondagsrust (zoals vastgelegd in de
Zondagswet), niet wordt gehandhaafd? Hoe kan het gebeuren dat nu al enkele keren de
activiteiten op de markt (zoals opbouwen kraampjes) al voor 11 uur aanvangt?
Antwoord:
Wij hebben begrip voor het standpunt van de geloofsgemeenschap om de kerkdienst
ongestoord te kunnen bijwonen. Anderzijds menen wij dat - met inachtneming van de
Zondagswet - ook tegemoet moet kunnen worden gekomen aan de wensen van
evenementenorganisaties om op een beperkt aantal zondagmiddagen een activiteit te
organiseren. Daarbij maken wij een nadrukkelijk onderscheid tussen het eigenlijke
evenement enerzijds en de voorbereidende handelingen anderzijds.
Ons zijn in dit verband klachten bekend over de Kunstmarkt op 5 oktober 2014. Voor
de Kunstmarkt was ontheffing verleend om deze vanaf 12.00 uur te doen plaatsvinden
in plaats van 13.00 uur. Echter, bepaalde voorbereidende werkzaamheden mochten
reeds in de ochtend worden gestart. Dat is door het kerkbestuur als storend ervaren.
Gebleken is dat de afstemming met de kerk niet toereikend is geweest, doordat met de
kerkenraden niet is overlegd over de geplande activiteiten. De opmerkingen over het
evenement zijn gedeeld met de organisatoren van het evenement. Daarbij is aangegeven
dat de organisatie in overleg moet treden met de kerkenraden om een gesprek op gang
te brengen over de activiteiten en het beperken van eventuele overlast. Doelstelling is
om een voor alle partijen bevredigende oplossing te vinden. Voor de besluitvorming
omtrent de vergunningen zal rekening worden gehouden met alle relevante belangen,
waaronder die van de kerkenraden. De uitslag van voornoemd overleg zal dan ook
worden meegenomen bij de besluitvorming rond de vergunningen van de Kustmarkt in
2015.
Een andere ons bekende kwestie is Brocante op 19 april 2015. Voor dat evenement is
geen ontheffing verleend van de Zondagswet. Er is geen toestemming gegeven om op
zondagochtend activiteiten te ontplooien. In de vergunning is bovendien aangegeven
dat de organisatie er bij het opbouwen zorg voor moest dragen dat eventuele geplande

kerkdiensten niet zouden worden verstoord. Wij zullen uw opmerkingen doorgeven
aan de organisatie en verzoeken om in overleg te treden met de kerkenraden. Bij de
besluitvorming rond de vergunningverlening voor de Brocante in 2016 zullen wij
hiermee rekening houden.
3. Als de burgemeester, bij hoge uitzondering, hiervan wil afwijken, met wie van het

kerkbestuur wordt daarover dan overlegd? Het blijkt namelijk dat niet iedereen van de
afspraken en gesprekken op de hoogte is.
Antwoord:
Als van gemeentewege overleg plaatsvindt met het kerkbestuur verloopt dat
tegenwoordig in de regel via de scriba van de betreffende kerk.
Datum: 6 mei 2015
Wil Kosterman
wethouder

Tijdsduur beantwoording: 1 uur

