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Onderwerp; resultaten evaluatie Beemster Feestweek 2019

Geachte leden van de raad,

Bijgaand vindt u het gespreksverslag van de evaluatie van de Beemster Feestweek 2019.
Het betrof een mooie editie waar de betrokkenen met tevredenheid op terugkijken. De
aantrekkingskracht van de Beemster Feestweek blijft onverminderd groot. Ondanks een
content en voldaan gevoel is tevens aangetoond dat er voldoende ruimte voor verbetering
bestaat. Zodoende heeft de evaluatie geleid tot een aantal verbeterpunten en aanscherping
van afspraken.

Onderstaand overzicht geeft u inzicht in de belangrijkste aspecten welke naar voren zijn
gekomen tijdens het moment van evalueren:

. Een jaarlijks terugkerend probleem betreft het te laat indienen van de
vergunningaanvraag door één van de organiserende partijen. Hierdoor is het voor de
veiligheidsadviseurs onmogelijk om tijdig een volledig beeld van de feestweek te
vormen, wat vervolgens resulteert in het feit dat de vergunning te laat wordt
verleend.

o De volgende aandachtspunten uit de evaluatie van 2018 zijn opgepakt en naar
tevredenheid uitgewerkt:

o Polsbandjes, lD-check en spotters voor <18NlX.
o Meer aandacht voor verkeersveiligheid van weggebruikers tijdens de

opbouw.
r De organiserende partijen hebben te kennen gegeven zich zorgen te maken over de

veranderende mentaliteit van bezoekers in relatie tot overlast door o.a. vernielingen,
drugs- en drankgebruik.

. De organiserende partijen lopen aan tegen de landelijke vermindering van
politiecapaciteit. Politiecapaciteit is geen gemeentelijke bevoegdheid.

. De vrijwilligers van de Stichting Beemster Gemeenschap waren via een speciaal
te lefoon n u m mer d i rect bere ikbaar voor bu u rtbewoners.

. Er is door buurtbewoners geen tot geringe geluidsoverlast gemeld b'tj de gemeente.
o Horecaondernemers spreken volgend jaar met elkaar een moment af waarop de

"sound check" zal plaatsvinden, zodat overlast op zaterdag tot een minimum wordt
beperkt.
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Naar aanleiding van deze evaluatie wordt, op verzoek van de organiserende partijen en de
veiligheidsadviseurs, onderzocht in hoeverre het aanwijzen van een evenemententerrein de
beveiliging en het toezicht op bezoekers kan vergemakkelijken. ln januari volgt een gesprek
met alle betrokkenen om dit verder uit te werken voor 2020 zodat dit in de
vergunningaanvraag (voor 1 maart) duidelijkheid biedt.

Door middel van deze brief hopen wij u een juiste afspiegeling te hebben gegeven van de
Beemster Feestweek 2019. Wijvertrouwen u hiermee volledig te hebben geinformeerd.
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