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Onderwerp  

APV bijeenkomsten met inwoners en ondernemers. 

 

Kennisnemen van 

Organisatie bijeenkomsten APV in mei 2019. 

 

Inleiding 

De raad heeft bij het vaststellen van de geharmoniseerde APV gevraagd om inwoners en ondernemers 

te betrekken bij de nieuwe op te stellen APV.  

 

Kernboodschap 

Wij verzoeken het college om de  raad te informeren over de voortgang. 

 

Communicatie 

De uitnodigingen voor de bijeenkomsten worden zoveel als mogelijk verstuurd naar betrokken partijen 

of hun brancheorganisatie. Ook verschijnt er 2 keer een oproep in de Gemeenterubriek, worden social 

media ingezet en volgt een persbericht. 

 

Vervolg 

Conform de afspraak met de raad  bieden we de uitkomsten van de APV bijeenkomsten via het college 

aan de raad aan. Ambtelijk bereiden we vervolgens de nieuwe APV voor, waarover de raad (in 

september) kan besluiten. 

 

Bijlage(n) 

APV bijeenkomsten 

 
 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                                 de burgemeester, 
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Bijlage: APV bijeenkomsten 

 

Hierbij informeren wij u over de APV bijeenkomsten met inwoners en ondernemers. 

 

Inleiding 

Op 19 februari 2019 heeft de raad de geharmoniseerde APV West Betuwe vastgesteld. Dit is een 

tijdelijke APV. Op verzoek van de raad worden inwoners en ondernemers betrokken bij de 

meningsvorming over de nieuwe vast te stellen APV. De bijeenkomsten hiervoor vinden plaats op 8 en 

15 mei.  

 

Opzet bijeenkomsten 

Inwoners en ondernemers kunnen meepraten over onderwerpen die in de raad tot discussies leidde. 

Daarnaast kunnen zij zelf APV gerelateerde onderwerpen aandragen ter bespreking.  

 

 Op 8 mei buigen we ons over de volgende vragen: 

1. Tot hoe laat mogen horecagelegenheden open zijn? 

2. Wat mag een niet-commerciële horeca (zoals een dorpshuis of sportkantine) organiseren? 

3. Welke regels zijn nodig voor veilige evenementen? 

 Op 15 mei komen de volgende vragen aan bod:  

1. Wat zijn de regels voor vuurwerk afsteken en carbidschieten? 

2. Hoeveel geluid en stank mag een fruitteler voor de omgeving veroorzaken? 

Inwoners en ondernemers die mee willen doen kunnen zich opgeven tot en met 1 mei. Dat geldt ook 

voor APV gerelateerde onderwerpen die zij zelf willen inbrengen. We kijken tot in hoeverre de 

aangedragen onderwerpen in te passen zijn op 8 en 15 mei. Mocht dit niet lukken, dan organiseren we 

nog een derde avond.  

Communicatie 

De uitnodigingen voor de bijeenkomsten worden zoveel als mogelijk verstuurd naar betrokken partijen 

of hun brancheorganisatie. Ook verschijnt er 2 keer een oproep in de Gemeenterubriek, worden social 

media ingezet en volgt een persbericht. 

 

Vervolg 

Het college biedt de resultaten van de APV bijeenkomsten via een raadsinformatiebrief aan de raad 

aan in juni 2019. Op basis van het resultaat van de bijeenkomsten volgt een voorstel voor de nieuwe 

APV. Deze bieden we aan de raad aan in juli 2019, zodat de raad in september 2019 over de nieuwe 

APV kan besluiten.  

 

 


