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Datum                       : 11 september 2019 

 

Aanwezigen : Beemster Gemeenschap  

   Brasa  

   Oude Munt 

   Security Services Nederland  

   EHBO Beemster  

   Politie  

   Vergunningen, Toezicht &Handhaving 

     Coördinator sociale infrastructuur 

   Wijkmanager  

   Uitvoering 

   Evenementencoördinator  

Afwezig : Veiligheidsregio ZW 

   Team Integrale Veiligheid 

   Bereikbaarheidscoördinator  

   Beemster Eetkamer  

 

 

1.Opening & Mededeling.  

De afmeldingen worden doorgenomen. 

Het was een mooie, warme feestweek. Door de warmte is wederom de ouderenmiddag niet 

doorgegaan. Dit zal later in het jaar plaats gaan vinden. Wel is er geconstateerd dat er overlast 

is ervaren door lachgas verkoop/gebruik. Voorgesteld wordt om eerst dut punt te bespreken.  

 

2.Openbare orde & Veiligheid 

Ingekomen brief Beemster gemeenschap/Veiligheid 

De BG, Horeca, Beveiliging en EHBO maken zich zorgen voor de toekomst, vooral maken zij 

zich zorgen over de veranderende mentaliteit van bezoekers en de “randverschijnselen” buiten 

het kermisgebied: drugsgebruik, verkoop en gebruik van lachgas, vernielingen, wildplassen en 

gebruik van eigen drank. Een andere zorg is landelijke trend van een verkleinde politie 

capaciteit. 

 

Door minimale inzet van de politie was het niet rendabel aangehouden jongeren over te dragen 

aan de politie. Deze werden vaak met een waarschuwing weggestuurd. 

 

Na overleg hebben BG en beveiliging in het laatste weekend van de feestweek extra beveiligers 

ingezet.  

 

Beveiliging zelf vond dat de inzet goed was, de samenwerking met handhaving en 

horecaondernemers was prima. Er is door de beveiliging met 1 koppel in burger (spotters) 

gewerkt, op de drukke dagen, zij konden de collega’s in uniform informeren wat er zich 

afspeelde op sommige plekken.  
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Jammer genoeg is bij een incident vrijdag (een vechtpartij)  één beveiligers zodanig gewond 

geraakt dat hij naar het ziekenhuis moest. 

 

Er wordt geadviseerd om de kijken of de spelregels anders kunnen in de toekomst, het zou 

mooi zijn om een evenemententerrein te ontwikkelen. Als men zich op het evenemententerrein 

bevindt dient men zich aan de huisregels te houden. Voor de beveiliging is het veel prettiger, zij 

krijgen dan meer bevoegdheid. 

 

Wel zal er na dit overleg goed over dit proces nagedacht (het realiseren van een 

evenemententerrein) moeten worden. Een stap voor de horecaondernemers is om advies te 

geven. 

 

Afhankelijk van het advies en interne overleg zal er mogelijk richting de burgemeester een 

voorstel gedaan worden met het verzoek: 

*Om van het beoogde terrein een evenemententerrein te maken, de beveiliging heeft dan meer 

bevoegdheid dan dat ze nu hebben. 

* De politie verzoeken meer op te schalen tijdens de kermis. 

 

De boksbal blijft overlast bezorgen, geeft het lichamelijke problemen: kapotte knokkels, 

gebroken polsen. De agressie rondom een boksbal neemt toe onder het publiek. Beveiliging, 

horeca en politie vragen BG de plaatsing van de boksbal in heroverweging te nemen. 

 

EHBO geeft aan dat de incidenten steviger waren dan vorig jaar. Ze zijn zeer tevreden over de 

samenwerking met de beveiliging. 

 

Politie heeft alle rapportages doorgestuurd. De melding over vals geld, klopte. 

 

Lachgas 

Er was dit jaar veel overlast van lachgas, drugs en GHB. Doordat het Koetshuis tegenwoordig 

niet meer opengesteld wordt tijdens de kermis gaan de diverse groepen zich verspreiden over 

het terrein. Er zijn veel groepen van buiten de Beemster aanwezig tijdens de kermis, de leeftijd 

van deze groepen is van +/- 15 tot 20 jaar.  Voorstel is preventieve controle bij toegangswegen 

Beemster. Politie vindt dit een vorm van (kleine) discriminatie. 

 

Team Alert was wel aanwezig tijdens de kermis, de BG heeft alleen nog geen terugkoppeling 

ontvangen. 

 

3.Bereikbaarheid 

-opbouw 

Alles is goed verlopen bij de opbouw. De Oude Munt wil volgend jaar liever een dag eerder 

beginnen, organisatorisch zal dit veel gemakkelijker zijn. Gemeente gaat kijken of dit mogelijk is, 

er moet wel gekeken worden of dit niet te veel overlast voor de buurt veroorzaakt. 

Afbouw is prima verlopen. Fietsenstalling was in orde. 
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-taxi’s 

Deze blokkeren regelmatig de Middenweg. Kijken hoe dit in de toekomst beter kan. Er moet in 

ieder geval beter gecommuniceerd worden. Wel blijkt dat er te veel taxi’s zijn voor de grote van 

de taxistandplaats. 

 

 

-afsluiting Middenweg 

Dit gaat goed zo met de verkeersregelaars. Bereikbaarheidsteam vindt het voor de ambulances 

erg lastig. EBS schijnt ook een klacht te hebben ingediend, deze is niet terug te vinden in de 

meldingen.  

 

Volgend jaar dient er wel een sluis ingebouwd te worden voor het verkeer vanaf de Rijp. Dit zal 

een actie voor de bereikbaarheidscoördinator en de operationeel coördinator zijn. 

 

4.Horeca 

Ervaring 18 NIX 

De verantwoordelijkheid van NIX18 ligt bij de horecaondernemers.  

 

Brasa en De Oude Munt zijn tevreden hoe er door de DHW-toezichthouders gecontroleerd 

werd. De samenwerking dit jaar was efficiënt. 

 

De regelementen van NIX 18 waren op sociaal media gezet, zodat een iedereen wist hoe om er 

omgegaan zou worden met valse ID. 

 

De functie van handhaving is om toezicht te houden op de vergunning en DHW. Dit gebeurt 

voornamelijk in burger, dit wekt minder agressie op.  

 

Wanneer we met een evenemententerrein gaan werken is het de bedoeling om bij de ingangen 

van het terrein polsbandjes te verstrekken. 

 

De ondernemers merken op dat Deen, glaswerk verkoopt Flügels en ook sterke drank voor 

stuntprijzen verkoopt. Vooraf aan het evenement zijn er handhavers bij Deen, de Chinees en de 

snackbar langs geweest om de verkoop van sterke drank te bespreken. 

Het zou mooi zijn als deze bedrijven binnen het evenemententerrein komen, dan dienen ze zich 

aan de vastgestelde regels te houden. 

 

Vraag: waarom het geluid van de muziek bij de horeca tot 24.00 uur mag duren en het geluid bij 

de kermis tot 01.00 uur. Het geluid bij de horeca vandaan is hoger in DB dan bij de kermis 

vandaan. Dit zal nog verder intern besproken worden met de geluidtechnicus van de afdeling 

Handhaving en Toezicht van de gemeente. 
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05.Contacten met de buurt 

-klachten en contact momenten 

Er zijn veel klachten binnen gekomen van omwonenden over vernielingen en overlast 
die zij hebben ervaren tijdens de kermis. Het centrale telefoonnummer van de BG (dit 
jaar voor het eerst in gebruik genomen) is goed bevallen. Er is met buurtbewoner (deze 

man is slechtziend) meerdere malen contact geweest. De verzoeken tot begeleiding door het 

dorp zijn direct opgepakt door de BG. De bewoners van de Raadhuisstraat waren erg tevreden 

over de geplaatste hekken. Aandachtspunt voor de toekomst, hoever gaan we met het plaatsen 

van hekken. De Beemster Gemeenschap heeft nog geen evaluatie gehad met de 

buurtbewoners, wachten eerst dit overleg af. 
 

Er is één klacht door de gemeente ontvangen i.v.m. het inregelen van de muziek bij de Oude 

Munt voorafgaand aan de Feestweek. Voor het inregelen van de muziek moeten de 

horecaondernemers samen een moment bepalen en aanvragen bij de gemeente zodat dit kan 

worden meegenomen in de vergunning. Buurtbewoners weten zo wanneer zij overlast kunnen 

ervaren. Ondernemers dienen hun personeel (geluidsman) dan wel goed te instrueren zodat 

men zich aan dit moment houdt. 

 

 

Vergunningen 

De vergunningaanvraag dient op tijd en volledig te worden ingediend. De afspraak is voor 1 

maart. Als een vergunningaanvraag te laat wordt ingediend komt het 

vergunningverleningsproces onder enorme druk te staan.  

Adviseurs/hulpdiensten kunnen geen goed/volledig beeld krijgen van het evenement 

waardoor de vergunningaanvragen die wel op tijd zijn ingediend niet verder behandeld 

kunnen worden. Daarnaast zorgt het niet op tijd aanvragen van de vergunning er ook voor 

dat er haast geen tijd meer is om aanvullende gegevens op te vragen en dat er niet tijdig 

geadviseerd kan worden op de aanvragen. Dit resulteert in het te laat verlenen van de 

vergunning. Deze situatie is niet wenselijk. We zijn dan ook voornemens om hier volgend 

jaar strenger op te handelen.   

 

 

6. Wat verder ter tafel komt. 

Ehbo, heeft een leuke, leerzame feestweek gehad. 

Handhaving, anders ingezet dit jaar niet in uniform maar meer een spottende rol. 

BG, goede feestweek. 

Brasa, 31 oktober zal in Brasa het seniorenfeest gehouden gaan worden. 

Politie, de vishandel was buiten sluitingstijd open. 

 

 

 

 

 

 

 


