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VAST TE STELLEN KADERS
“PASSENDE RUIMTE VOOR INITIATIEF!” 
DOOR DE GEMEENTERAAD VAN WEERT 
 
 
Inleiding 

Dit document is een kader voor de vorming van een overzichtelijke set van regels en afspraken 
(uitvoering) die gelden voor het gebruik van de openbare ruimte bij evenementen, horeca en 
overig gebruik van de openbare ruimte in de gehele gemeente Weert. In feite vormt dit kader de 
leidraad voor een handboek met praktische afspraken waarmee inwoners, ondernemers en 
bezoekers snel en makkelijk de regels en afspraken die in Weert gelden kunnen raadplegen.

Visie   
De visie van de gemeente Weert is 'Passende ruimte voor initiatief!' bieden. De gemeente Weert 
wil een gastvrije, levendige en aantrekkelijke gemeente zijn, zowel voor de eigen inwoners als voor 
bezoekers uit de regio (centrumfunctie). In Weert voelen inwoners, bezoekers en ondernemers zich 
thuis. Een gevarieerd en goed functionerend voorzieningenaanbod draagt hieraan bij. In dat 
aanbod spelen horeca, winkeliers en evenementen een belangrijke rol. Van belang is daarbij ook 
dat er afspraken met elkaar gemaakt worden om zo positief bij te kunnen dragen aan het behoud 
en verbetering van het beschikbare voorzieningenaanbod. Hieraan moeten alle partijen een 
bijdrage leveren. Dit kan met de afspraken die we vastleggen in de visie “Passende ruimte voor 
initiatief!” Dit doen we niet alleen, maar met elkaar.   
  
Het primaire doel is daarbij: “Een goede leefbaarheid bevorderen, de kwaliteit van onze 
leefomgeving, horeca, winkels en evenementen versterken en de negatieve effecten 
tegen gaan”.   
  
Het is daarbij van belang dat er een klimaat wordt gecreëerd waarin de gast/bezoeker, inwoner en 
ondernemer van stad, wijk of dorp zich thuis voelt. Een balans tussen levendigheid en leefbaarheid 
bevordert een dergelijk klimaat. 

In de praktijk is het zo dat de concentratie van activiteiten plaatsvindt in de binnenstad van Weert. 
De binnenstad is als het ware onze huiskamer waar activiteiten plaatsvinden en de intensiteit van 
activiteiten vele malen hoger is dan elders in Weert. Dit vraagt in sommige situaties om andere en 
specifieke afspraken. Bijvoorbeeld geluid(productie) bij evenementen dient afgestemd te worden 
met de initiatiefnemers. Maar ook bevoorrading van bedrijven/winkels is in de binnenstad geheel 
anders dan in de woonwijken en het buitengebied.  
  
Het is goed dat er zowel in de wijken, dorpen als binnenstad bruisende evenementen worden 
georganiseerd, er gezellige terrasjes zijn, er een gevarieerd horeca-aanbod is met een 
goede kwaliteit en dat bevoorrading (m.n. binnenstad) en werkzaamheden op een makkelijke en 
snelle –en daardoor dus minder belastende- manier kunnen plaatsvinden.  
  
Anderzijds is het belangrijk dat horeca en organisatoren van evenementen en ondernemers de 
negatieve effecten van hun activiteiten trachten te beperken. Hierbij kan men denken aan 
vertrekkend uitgaanspubliek, afval, geluid, bouwwerkzaamheden etc. Het is belangrijk dat alle 
betrokkenen zich aan de gemaakte afspraken houden, dat hierop wordt toegezien en gehandhaafd, 
dat omwonenden eventuele klachten kunnen melden en dat deze ook worden gehoord en zo nodig 
worden opgevolgd. 
   
Uitgangspunten voor het beleid zijn hierbij:  
 De actuele landelijke wet- en regelgeving is het uitgangspunt; 
 Er wordt rekening gehouden met aanverwante beleidsvelden;
 De afspraken gelden voor de gehele gemeente Weert;  
 De afspraken worden zoveel als mogelijk interactief opgesteld;  
 De afspraken kunnen rekenen op zoveel mogelijk draagkracht;  
 De afspraken borgen een veilig en gezond klimaat voor inwoners, ondernemers en bezoekers;
 De afspraken zijn duidelijk in verhouding tussen de betrokken actoren v.w.b. rollen en 

verantwoordelijkheden.
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Het beleidskader 

Algemeen
Kwaliteit bevorderen en de negatieve effecten zoveel mogelijk tegen gaan. 
Het betreft de kwaliteit van onze leefomgeving in de brede zin van het woord. 
Voor een initiatiefnemer (ongeacht of dat een inwoner, ondernemer, organisatie of belangengroep 
is) moet volstrekt duidelijk en transparant zijn aan welke spelregels men zich dient te houden in 
deze gemeente. 
Helderheid over verwachtingen over en weer, zowel tussen externe partners onderling als ook 
tussen externe partners en de gemeente.  
Gezond ondernemersklimaat, goede kwaliteit en uitstraling van evenementen en horeca met een 
gevarieerd aanbod. 

Duurzaam
Positief belonen beperkende maatregelen milieudruk, tegengaan geluidshinder en  beheersing 
afvalstromen. 

Veilig
Veilig verloop van evenementen en horeca, veiligheid tijdens evenementen en uitgaan, tegengaan 
en beperken van hiermee gepaard gaande overlast. Verkeersveiligheid. Heldere afspraken over 
toezicht en handhaving. 
Afspraken met lokale en regionale partners (in preventieve zin), tegengaan ondermijning, toezicht 
en handhaving (lokaal en regionaal).

Gezond
Geluidbeheersing, alcoholmatiging en bevorderen sociale hygiëne bij evenementen en horeca. Ook 
welzijn –en bijvoorbeeld ook dierenwelzijn- horen daarbij, maar uiteraard ook 'veilig uitgaan' 
(bijvoorbeeld alcohol, drugs, lachgas e.d.).
Tegengaan oneerlijke concurrentie (onderscheid tussen commerciële en ideële activiteiten).

Duurzaam, veilig én gezond
Vooruitlopend op eventueel landelijk vuurwerkbeleid een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Dit 
naast het behouden van de mogelijkheid om vuurwerkvrije zones aan te wijzen. 

Duidelijk
Meldingen waar het kan en vergunning als het moet, overbodige regels schrappen, geen multi-
interpretabele regels, voor eenieder leesbaar en begrijpelijk wat tevens leidt tot uitvoerbare en 
handhaafbare regels. 

Uniform
De spelregels zijn uniform en gelden in principe voor iedereen en in de gehele gemeente Weert, 
waarbij differentiatie mogelijk moet zijn naar gelang de locatie van de activiteit. Slechts in 
uitzonderlijke gevallen blijft ruimte voor maatwerk op basis van een heldere (transparante) 
motivering. 

Transparant
De spelregels leggen we vast in verordeningen c.q. beleidsregels en zijn zodanig opgeschreven dat 
iedereen ze kan begrijpen. 

Digitaal
De wijze van communiceren en informeren is duidelijk en navolgbaar voor eenieder en zoveel 
mogelijk op een digitale wijze.  

Rollen
De rol van horeca, evenementenorganisaties, winkeliers en ondernemers is (naast het uitvoeren 
van hun eigen activiteiten) het organiseren van evenementen en het uitvoeren overeenkomstig de 
verleende vergunningen. De rol van de gemeente is beperkt tot haar kerntaken 
(vergunningverlening, toezicht en handhaving), haar zorgplicht ten aanzien van het borgen van de 
openbare orde en veiligheid, beschermen van de volksgezondheid en bescherming van het milieu. 

Verantwoordelijkheden
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Nemen van eigen verantwoordelijkheid door ondernemers, organisatoren en inwoners middels 
goed ondernemerschap, het zorgdragen voor de vereiste vergunningen en zelfredzaamheid. 
De publiekrechtelijke verantwoordelijkheid van de gemeente Weert richt zich op het hebben van 
een centraal aanspreekpunt, duidelijkheid over gemeentelijke facilitering en borging van het 
proces.

Werking beleidskader 
Voorliggend kader wordt vertaald naar:
- de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV), vast te stellen door de gemeenteraad;
- beleidsregels vast te stellen door de burgemeester en/of het college.
Overigens dient gezegd dat de APV op haar beurt in specifieke gevallen nader kan duiden wat in de 
hierboven genoemde 'beleidsregels' en 'bevoegdheden' aan het college en de burgemeester wordt 
gelaten. Ter verduidelijking is onderstaand schematisch weergegeven hoe e.e.a. zicht tot elkaar 
verhoudt.  

Buiten het beleidskader, zoals in bovenstaand figuur weergegeven, behoudt de burgemeester op 
grond van landelijke wetgeving een aantal bevoegdheden als primair verantwoordelijke voor 
openbare orde en veiligheid. Het feit dat voorliggend beleidskader over een aspect als 'veiligheid' 
ook iets zegt (bijvoorbeeld bij evenementen) laat deze bevoegdheden dus geheel buiten 
beschouwing.

NB In deze notitie wordt onder de binnenstad verstaan: Emmasingel, Langpoort, Wilhelminasingel, Wilhelminaplein, Bassin, 
Kasteelsingel, alle straten en pleinen binnen de singel, Maaspoort, Stationsstraat, Stationsplein, Driesveldlaan, Smeetspassage, 
gedeelte van de Parallelweg (tussen Driesveldlaan en Stationsstraat), een gedeelte van de Sint Maartenslaan tot aan de 
Drehmansstraat en de Dries tot aan de Regentesselaan.  


