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Onderwerp Evenementen en een goed leefklimaat 

Datum 9 november 2021 

Ingediend door PvdA 

Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen / Programmabegroting 2022-2025 

Programma 2.1.5 Sport, cultuur en recreatie, taakveld 3 evenementen 

 

 
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,  

 

 

kennis genomen hebbend van: 

 het zomerse evenement Lounge at the Park, in lijn met de bepalingen in het 

gemeentelijke evenementenbeleid gedurende een aantal weekenden gehouden aan 

de Europalaan; 

 de, als gevolg van Covid-19, korte termijn tussen publicatie vooraf en de 

bezwaartermijnen, het maken van bezwaar tegen deze editie weinig zin had; 

 de overlast voor omwonenden, van wie een zestal daarover klachten indiende; 

 bewoners aangeven dat aanpassing van geluidsniveaus enkel gebeurde op het 

moment van meten; 

 het feit dat in de uitvoeringsnota evenementenbeleid voor het Meiveld (Cityfest) en 

d’Ekker (Beach event) uitzonderingen worden gemaakt voor de geluidsnormen.  

 Er geen uitzondering geldt voor het terrein aan de Europalaan; 

 

 

overwegende dat: 

 Veldhovenaren voldoende mogelijkheden moeten hebben voor ontspanning en 

verbinding; 

 evenementen als deze daar een goed ‘middel’ voor zijn; 
 deze ook te verdragen moeten zijn voor de omwonenden;  

 we toe moeten naar een situatie die rekening houdt met de belangen van 

omwonenden, bezoekers en organisatoren van evenementen; 

 de coronatijd het lastiger maakte om lange termijnplannen te maken;  

 in het evenementenbeleid enkel boetes staan voor overlastbezorgers en 

voedselveiligheid; 

 het de bevoegdheid van het college is om evenementen al dan niet toe te staan; 

 de raad een controlerende taak heeft; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

verzoekt het college: 

 

1. Het beleid vanaf heden strikt te handhaven (o.a. de bezwaartermijnen en de 

geluidsnormen) 

2. Bij herijking van het evenementenbeleid deze voor te leggen aan de raad, rekening 

houdend met bovenstaande 

 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Stemming NIET IN STEMMING GEBRACHT: INGETROKKEN 

Voor .. stemmen ( ) 

Tegen .. stemmen ( ) 

 


	De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
	kennis genomen hebbend van:

