
 

MOTIE  

“Zoeken naar ruimte en mogelijkheden voor evenementen in West Betuwe” 

De gemeenteraad van West Betuwe in vergadering bijeen op 2 maart 2021, 

Constaterende dat 

- Een mededeling in het gemeentebulletin van Weekblad West Betuwe is verschenen waarin het 

team APV en vergunningen namens de gemeente onze samenleving adviseert om geen 

aanvragen voor evenementen in te dienen voor de zomer of het najaar 2021.  

Overwegende dat 

- Burgemeesters binnen de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid op 25 februari jl in een  

gezamenlijke verklaring over de coronacrisis aangaven dat deze crisis niet alleen gaat over 

gezondheid, maar ook over de economische en sociaal-maatschappelijke gevolgen ervan; 

- Wij als gemeenteraad hebben aangegeven dat er, zeker ten tijde van de coronacrisis, proactief 

en positief (denkend vanuit mogelijkheden) met initiatieven en ideeën vanuit de bevolking 

moet worden omgegaan. Dit conform de uitgangspunten van het West Betuws werken; 

- Dit zeker geldt in het vooruitzicht van een voorliggende transitie naar meer versoepelingen en 

vrijheden later dit jaar; 

Is van mening dat 

- De mededeling in het gemeentebulletin van Weekblad West Betuwe daarom niet past binnen 

het West Betuws denken en handelen; 

Is voorts van mening dat 

- Organisaties en inwoners perspectief nodig hebben in deze moeilijke tijden. 

- Organisaties en inwoners moeten kunnen anticiperen op betere tijden en daar nu al bij 

geholpen moeten worden, samen met de samenleving. 

Verzoekt het college 

- De mededeling in het gemeentebulletin te rectificeren, en samen met de samenleving vanaf nu 

te zoeken naar ruimte en mogelijkheden voor evenementen in West Betuwe in 2021. 

Verzoekt het college tevens 

- Aanvragen voor activiteiten en evenementen per direct in behandeling te nemen. 

- Aanvragers van dergelijke initiatieven, nieuw of oud, op een West Betuwse manier (denkend in 

mogelijkheden) te begeleiden; 

- om zo in 2021, zowel op korte als op langere termijn, activiteiten en evenementen in zoveel 

mogelijk vormen te kunnen laten organiseren; 

- Een regeling te treffen voor het compenseren van organisatoren in die gevallen waarbij 

legekosten in rekening zijn gebracht,  zonder dat het evenement doorgang kon vinden 

vanwege maatregelen van de Rijksoverheid 

- Waar mogelijk organisaties extra te ondersteunen bij het organiseren van evenementen in 

2021. 



 
En gaat over tot de orde van de dag 

Fractie Dorpsbelangen West Betuwe 

 

Hank de Man 

  



 
Henk de Man 

Toelichting Motie 

Vorige week woensdag stond in het gemeentebulletin van weekblad West Betuwe een mededeling 

over ‘Evenementen en corona’. 

In die mededeling miste Dorpsbelangen West Betuwe heel veel, voor ons erg belangrijke zaken. 

Dorpsbelangen noemt denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden, West Betuws denken en 

handelen, Waarom niet de inwoner/aanvrager centraal en wel gemeente en hulpdiensten, Waarom 

nieuwe initiatieven nu al demotiveren door aan te geven dat jaarlijkse evenementen voorrang krijgen. 

 

Deze vragen zijn de aanleiding voor deze motie 

 


