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Verslag vergadering 21 juni 2011. 

 

Aanwezig: Henk Martens, Theo Swinkels, Twan Christians. Marjanne Claessens 

 Genodigden: Henri Gruyters, Sjaak van Meijel, Rene Geurts en Henri Rongen. 

Afwezig: Annie van Mil, Frans Hendriks, Wim van den Heuvel, Ralph Hoffschulz, Michel Dankers  

         Frans Coumans en Henk Verstegen. 

Bijzondere bijeenkomst in verband met overleg twee heren van de Gemeente en de collega’s van West Zuid. 

 

1. Doelstelling van de vergadering is om de gemeente input te geven om het evenementenbeleid bij te 

kunnen stellen. 

Henri Gruyters heeft de Gemeenteraad een aantal stelling voorgelegd, en daar ook al suggesties 

gekregen voor aanpassingen, waarna de wijkraden en de aan de beurt zijn. 

Theo Swinkels vraagt of de burgers ook inspraak krijgen waarop Henri Gruyters antwoord dat dit nog 

niet aan de orde is. Gemeente wil de knel en pijnpunten bij ons ophalen. 

Wij willen graag dat de regelingen en evenementen beter op elkaar afgestemd worden. 

Ook willen we graag dat er een goede spreiding van de evenementen plaats vindt. 

De procedure voor het aanvragen van een evenement wordt 12 weken voor het betreffende evenement 

opgestart. Daarin is het misschien mogelijk een boete clausule in te voeren voor het niet nakomen van 

afspraken betreffende geluidsoverlast, schades ed.  

Bij goed gedrag restitutie van de waarborg. 

Verder is het noodzakelijk een goede definitie van geluids overlast te krijgen. De Gemeente bepaalt de 

meting zelf. 

Wijk Zuid West wil een koppeling van de evenementen aan een eventueel te openen jongerencentrum in 

hun gebied. 

Voor iedereen is het wenselijk dat er duidelijke richtlijnen komen die bij alle evenementen ondertekend  

worden en waarbij een waarborg gestort dient te worden. Verder is het raadzaam om de andere 

onkosten ook door te berekenen zoals stroom en vuilnis verwijderen. 

20.30 uur sluiten we ons gesprek af en zijn het er over eens dat een positief gesprek was. 

Nu gaan we even afwachten en moed houden. 

 

2. Verslag en tekst worden akkoord bevonden. 

3. Twan Christians heeft het gesprek met Wendy Drent van de Gemeente afgezegd, hij maakt een afspraak 

en gaat er dan naar toe. 

4. Ingekomen stukken.  

Afscheid Patrick van de Broek was erg gezellig. 
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Brief van de Gemeente met de mededeling dat de subsidie was over gemaakt. 

Brief ontvangen van Match waarin we een organisatie op kunnen geven voor vrijwilliger van het jaar. 

Buurt blad ontvangen van Wonen Limburg. 

Er is 30 juni met Rein Blauw een overleg  met Henk Martens en Theo Swinkels ivm het jongerencentrum 

(3 opties). 

5. Rondvraag  

Twan Christians gaat een lijst met vergaderdata maken voor het volgende seizoen. 

De volgende vergadering is op 20 september. 

Afmelding volgende vergadering van Marjanne Claessens (ivm vakantie). 

Theo Swinkels vraagt iedereen dringend zich voor een vergadering af te melden. 

We waren nu maar met 4 mensen, norrmaal gesproken ga je dan niet eens vergaderen! 

 

 

 

Fijne Vakantie gewenst en tot 20 september  

 

 

 

 

Marjanne Claessens 


