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Maastricht, 23 april 2016

Aan:
Van:

het gemeentebestuur van Maastricht, Wethouder Aarts
Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK)

Betreft: Stadsronde : Evenementenbeleid 19-04-2016

Geacht bestuur, wethouder.

In de stadsronde hebben wij een noodklok geluid over de vele grote en kleinere
evenementen en stedelijke activiteiten, het grote aantal bezoekers en randver-
schijnselen. De bewoners' van het Jekerkwartier ervaren dat als een voortduren-
de verdere verstoring van de leefba1arheiden woonkwaliteit.

De hartenkreet van éénvan onze bewoners in de bijlage, met een opsomming
aan activiteiten spreekt voor zich.

Intensieve stedelijke programmeringen en festiviteiten mogen niet leiden tot
vertrek van de "gewone" binnenstadbewoner en meer tijdelijke - en toeristen-
bewoning. Een belangrijke kwaliteit van onze van oudsher vast bewoonde, le-
vendige en veilige binnenstad gaat dan verloren.

~
De nieuwe evenementen verordening zal een verbetering kunnen geven. Qua
duidelijkheid en regelgeving wordt er met de aparte verordening een belangrijke
stap gezet.

Wel is aanscherping van de nieuwe regeling op een aantal punten wenselijk:
1. Een verfijning "Dagen normering";
2. Bewonersparticipatie "Programma raad" ;
3. Verbeterde integrale toetsing evenementen, side-events en horeca.

1



Bewonersvereniging lekerkwartier (BlK)
www.bewonersjekerkwartier.nl

ad 1. "Dagen normering".

In de nieuwe regeling wordt gewerkt met een maximale dagen normering
per "evenementen locatie": Voor de "Vrijthof locatie" een maximale grens
van 60 dagen en voor "Overige locaties" 50 dagen.

Omdat de "Overige locaties" niet verder gespecificeerd worden ontstaat
een veel te vrijblijvend beeld. Uitgaande van bijvoorbeeld 6 locaties zou-
den dan inclusief het Vrijthof op 360 dagen evenementen mogelijk zijn.

Daarmee dus praktisch elke dag wel een of zelfs meerdere grotere en/of
kleinere activiteiten.

Om de woonkwaliteit te garanderen achten wij het wenselijk is dat u in de
regeling voor het gebied A binnen de singels voor "Overige locaties" per
specifieke locatie een voor die locatie acceptabele begrenzing aangeeft;
qua aantal en omvang.

ad 2. "Programma raad Evenementen".

Door u wordt voorgesteld de "Programmaraad Evenementen" te verster-
ken met externe doelgroepen: "studenten, jongeren, creatieven en inter-
nationals" .

Wij stellen voor hier ook een rol voor de "binnenstadsbewoners" in te
bouwen.

Deelname van een bewoners vertegenwoordiger zal zich positief uitwerken
op de onderlinge verhoudingen, een realistische benadering en een prakti-
sche aanpak. Ook mag zeker een creatieve inzet verwacht worden en een
vroegtijdig inzicht om problemente-verrnijden en op te lossen.

ad 3. Integrale aanpak evenementen, side-events en horeca.

Opvallend is dat bij grootschalige stedelijke evenementen (bijvoorbeeld op
het Vrijthof) daar ook veel lokale/plaatselijke evenementen elders aan
worden toegevoegd. Dat kunnen plaatselijk ontheffingen van Horeca on-
dernemingen zijn maar ook andere kleinere evenementen en ontheffingen.

Cumulatie zal optreden als meerdere evenementen gelijktijdig op verschil-
lende locaties plaatsvinden en er daardoor sprake is van extra overlast.

Daarmee ontstaat dan een grotere druk dan van dat evenement op het
Vrijthof alleen met extra drukte, geluid - en verkeer - en parkeer overlast.
Met die "side effecten" dient meer rekening te worden gehouden.
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Dergelijke problemen zijn aan de voorkant door integrale toetsing te
voorkomen. Belangrijk is vooral ook dat een multidisciplinaire afstemming
en toetsing (verkeerssector/ horecasector/ veiligheid etc) plaats vindt.

Het bestuur, 3

Een betere afstemming en integratie van het Evenementen - met het Ho-
reca beleid is hier onontbeerlijk. De provisorische opsomming in bijlage 1
moge dat ook wel duidelijk maken.

Wij zijn van mening dat hier nog een essentiële verbeterslag gerealiseerd
kan worden.

Wij verzoeken u bij de verdere afronding van uw regeling hiermee rekening te
houden.

Met een vriendelijke groet,

De Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK) - www.bewonersjekerkwartier.nl

Marijke van Lierop, voorzitter
Henk van de Voort, secretaris
Luc Slijpen, penningmeester
Wouter Mulder, lid -----......"


