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Motie PRO Gulpen-Wittem en Balans: Pilot Verruiming openingstijden 'Buiten
evenementen' zomer 2019
De Raad van de gemeente Gulpen-Wittem; in vergadering bijeen op 27 juni 2019,
Constaterende dat:
Er in de regio verschillende eindtijden voor evenementen worden gehanteerd;
Er een maatschappelijk ontwikkeling is, blijkens de insprekers tijdens het sprekersplein, dat
het uitgaansgedrag en dan met name uitgaanstijden, onder vooral jeugdigen in de loop der
jaren is gewijzigd;
Er weinig evenementen in onze gemeente zijn voor jongeren;
Het landschap in al haar diversiteit, kwetsbaarheden kent, welke noodzaken tot integrale
afwegingen die tot dilemma's kunnen leiden.
Overwegende dat:
Evenementen in omringende gemeenten vaak langer mogen doorgaan;
Omwonenden er last van kunnen hebben als alle bezoekers van evenementen gelijktijdig
vertrekken;
Organisaties moeite hebben alles zo rustig mogelijk te laten verlopen als op hetzelfde tijdstip
de muziek uitgaat, de tapkraan dicht moet en de mensen moeten vertrekken;
De uitkomsten en evaluaties van evenementen tijdens deze pilot meegenomen kunnen
worden bij het uiteindelijke evenementen beleid;
Draagt het college op:
Een pilot op te starten met drie evenementen (Ruiling Beatz, Kermis Reijmerstok
georganiseerd door de jonkheid en het Bondsschuttersfeest van Wijlre), waarin de vergunde
eindtijd verlengd wordt van de mechanisch versterkte muziek tot 1.30 uur in de morgen.
Achtergrond muziek nog mogelijk is tot 2.00 uur (aantal decibellen in overleg met de
gemeente). De tapkraan om 2:00 uur dichtgaat en de laatste bezoekers om 2:30 uur
vertrokken moeten zijn;
Van de organiserende vereniging te verlangen dat zij draagkracht creëren door voorafgaande
aan het evenement de omwonenden te informeren;
Het klachtmeldpunt bij de initiatiefnemers te leggen en dit te doen in overleg met de
gemeente. Dit verder te communiceren naarde buitenwereld bijvoorbeeld in reclame
uitingen;
Na het evenement te evalueren, ook met de omwonenden en deze uitkomsten te delen in
een evaluatie met de gemeente.
De uitkomsten van deze Pilot mee te nemen in het nieuw te realiseren Evenementenbeleid.
Dit geldt tot dat het nieuwe evenementenbeleid is vastgesteld.
En gaat over tot de orde van de dag.

