
Geachte raadsleden,  
 
Mijn hoofdvraag is: klopt het dat de gemeente tot voorbij de zomer geen vergunning meer 
zal verlenen voor 'evenementen'? En kan de gemeente duidelijk maken wat een 'concert' is 
en wat een 'evenement' is? Er bestaat binnen de gemeent namelijk onduidelijkheid, 
misschien zelfs onkunde, over wat er onder een evenement kan worden verstaan, zo blijkt 
uit onze ervaringen in Heesselt.   
Ik zou het op prijs stellen als u hierover vragen stelt aan B&W. Nu de coronaregels juist tot 
minimaal zijn gereduceerd, gaat de gemeente West Betuwe een extra streng beleid voeren 
op het gebied van ontspannende activiteiten voor zijn bewoners?  
 
De CASUS die onlangs speelde: U is bekend dat de kerk Heesselt ook een Stichting heeft die 
culturele activiteiten organiseert. Er vinden concerten, tentoonstellingen, lezingen etc 
plaats.  
Toen de stichting een concert voor zondag 13 juni met 50 bezoekers meldde bij de 
gemeente, bestempelde de ambtenaar in kwestie - gedekt door burgemeester en juridisch 
medewerker - het concert van ensemble "Soit!"namelijk als 'evenement' waarvoor officiele 
testbewijzen nodig zouden zijn. Te halen in Oss of Den Bosch!  
Een vrijwilliger van de stichting ging op onderzoek, kreeg bij de informatielijn van het 
ministerie, de GGD en het RIVM te horen dat er in dit geval sprake was van een 'concert'. 
Bovendien zijn op 5 juni de regels voor evenementen veranderd en hoef je bij een 
'evenement' tot 50 bezoekers geen testbewijzen te overleggen.  
Toch bleven ambtenaar, juridisch adviseur en burgemeester bij hun standpunt dat het geen 
concert was, maar een 'evenement' en dat er testbewijzen nodig waren. Lees svp mijn 
kritische stuk hierover dat afgelopen week in Weekblad West Betuwe verscheen, dan 
begrijpt u hoe het is gegaan.   
 
https://www.weekbladwestbetuwe.nl/zoek?zoekterm=kafka+in+west+betuwe 
 
Met vriendelijke groet,  
Jacqueline Maris, Heesselt (0627353408) 
 
 
NOTABENE: Indien u geen tijd hebt het stuk te lezen, lees dan in elk geval mijn conclusie aan het eind 
van het stuk:  
  

Een gemeentebestuur is er mede – en misschien wel vooral - voor het welzijn van zijn inwoners. Dat welzijn is 

fysiek, maar ook geestelijk bijvoorbeeld in de behoefte aan cultuur. Waarom wordt er dan niet geluisterd naar 

een betrokken burger die in haar vrije tijd bij drie instanties heeft nagevraagd hoe het meest recente Covidbeleid 

is? En waarom heeft de betreffende ambtenaar of juridisch adviseur niet de moeite gedaan om het zèlf bij een 

deskundige instantie te checken zoals de medewerker van GGD-zuid aanbood? De vrijwilliger van Stichting 

Kerk Heesselt kreeg ook nog te horen dat een eventuele Corona-uitbraak na het concert de ‘kop van de 

ambtenaar en de burgemeester zou kosten’. Angst lijkt te regeren in het gemeentehuis en zoals eenieder weet is 

angst geen goede raadgever.  
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Als burger schrijf ik dit stuk op eigen initiatief, teleurgesteld in mijn lokaal bestuur dat zich verschuilt achter 

(vermeende) regels, niet openstaat voor een andere interpretatie van deze regels en daardoor wegblijft van 

realisme en redelijkheid.  

Wij hebben, als inwoners van West Betuwe, echt beter verdiend.  

 


