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Sinds maart van dit jaar verkeert Nederland in een gezondheidscrisis door het Covid19 virus. Ter bescherming van de volksgezondheid zijn er vanuit de rijksoverheid
coronamaatregelen genomen. Stapsgewijs worden de maatregelen geëvalueerd en als
er geen gevaar is voor de volksgezondheid ook afgeschaald.
Met de versoepeling van de corona-maatregelen per 1 juli 2020 is ook het houden van
evenementen, waaronder kermissen, onder voorwaarden weer toegestaan. Om in
Veldhoven eenduidig te zijn over de mogelijkheden en om te zorgen dat het vrijgeven
veilig voor een ieder verloopt, zijn er een aantal uitgangspunten en kaders
geformuleerd (www.rijksoverheid.nl) die naast ons evenementenbeleid gehanteerd
zullen worden bij het behandelen en beoordelen van aanvragen van evenementen.
Dit om de veiligheid en gezondheid van onze inwoners zo goed als mogelijk te
waarborgen.
1. De actuele noodverordening is altijd leidend.
De actuele noodverordening is leidend. Ook als daarin striktere regels staan dan deze
uitgangspunten.
2. De actuele voorwaarden van de Rijksoverheid worden gehanteerd.
Op 1 juli 2020 zijn deze:
Altijd
1,5 meter onderlinge afstand, met uitzondering van kinderen tot 12 jaar (zij hoeven
onderling en tot volwassenen geen afstand te houden) en van jongeren tot 18 jaar (zij
hoeven onderling geen afstand te houden, wel tot volwassenen).
Binnen
Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel).
Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste
zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf.
In locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel
(locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen
maximumaantal personen.
Buiten
Maximaal 250 personen (exclusief personeel).
In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats.
Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste
zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.
In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom van
bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van
deze regel).
3. Openbare orde en veiligheid dient altijd gewaarborgd te zijn
Er dient voldoende politie en handhavingscapaciteit beschikbaar te zijn om toezicht en
handhaving van de openbare orde en veiligheid te waarborgen. Politiecapaciteit dient
hierin regionaal afgestemd te worden indien binnen de regio andere evenementen
plaatsvinden. Aandachtspunt hierbij is dat het vrijstellen van de evenementen in

eerste instantie per 1 september verwacht werd. Evenementen waarbij een grote, dan
wel gelijktijdige toe- of uitstroom wordt verwacht van publiek, en/of waarbij de
maatregel van 1,5 meter niet haalbaar/handhaafbaar is, worden daarom niet
toegestaan.
4. Geen grootschalige evenementen/feesten in de maanden juli en
augustus
Het geleidelijk loslaten van die maatregelen vraagt extra discipline van burgers en
ondernemers ter voorkoming van een nieuwe opleving van het coronavirus. Dit houdt
in dat er geen grootschalige evenementen/feesten gehouden kunnen worden met een
grote aantrekkende werking op het publiek en waarbij de afstand van 1,5 meter niet
gewaarborgd kan worden. Dit past allebei niet binnen de bedoeling van de
noodverordening en is ook uiterst lastig te handhaven. Onder grootschalig
evenementen/feesten wordt verstaan de vergunningplichtige evenementen die in het
gemeentelijke evenementenbeleid worden aangeduid met categorie B en C.
5. Jaarlijkse evenementen gaan voor nieuwe evenementen.
Het beoordelen van aanvragen voor evenementenvergunningen en het toezicht op de
evenementen zelf, vraagt door alle corona-maatregelen meer capaciteit van de
gemeente en politie. Bij jaarlijks terugkerende evenementen is al veel informatie
bekend van eerdere edities. Bij nieuwe evenementen is dat nog niet het geval.
6. Initiatieven voor evenementen van lokale ondernemers gaan voor
initiatieven van ondernemers buiten Veldhoven
Ondernemers hebben veel (financiële) nadelen ondervonden door de coronaperiode.
Door initiatieven voor evenementen van lokale ondernemers voor te laten gaan, wordt
de lokale ondernemer eerst gefaciliteerd in het organiseren van evenementen.
7. Duidelijke (veiligheids)maatregelen dienen aanwezig te zijn
De organisator van een evenement heeft de verantwoordelijkheid voor:
veiligheid in de breedste zin op zijn terrein,
de bereikbaarheid van hulpdiensten,
gezondheid en
het voorkomen van overlast voor omwonenden.
Daarnaast heeft een organisator nu ook een eigen en verregaande
verantwoordelijkheid en taak op het gebied van naleving van de noodverordening.
Denk daarbij aan o.a. reservering vooraf, toestroom van publiek, zitplaatsen (klanten
niet laten rondlopen) en de 1,5 meter naleving door klanten. De strafbaarheid bij niet
naleven ligt bij de organisator.
De organisatie moet duidelijk aangeven hoe zij de verantwoordelijkheid nemen dat
bezoekers de maatregelen nakomen.
8. De reguliere procedures, indienings- en beslistermijn blijven
gehanteerd.
De reguliere procedures, indienings- en beslistermijnen conform de APV en beleid van
de gemeenten gelden en zullen aangehouden worden. Dit wordt ook door de drie
Brabantse veiligheidsregio’s geadviseerd. In de praktijk zal dat veelal neerkomen op in
ieder geval 8 weken om de vergunningaanvraag te kunnen behandelen (met
uitzondering van de meldingsplichtige evenementen) en inhoudelijk te beoordelen.
Deze tijd zal ook nodig zijn met oog op ieders (gemeenten en adviseurs) capaciteit.

