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Bijlage 3 - Vragenlijst en uitkomst van onderzoek naar evenementen in Borne in 2016 

 
 
Vraag 8 

     Mist u een (type) evenement in Borne? 
  

Ja, namelijk: 
    

aantrekkelijk voor jongeren vanaf 12 jaar 

  Bepaalde evenementen voor jongeren 

  Curiosa 

     De Kermis in het weekend 

   Er is nog veel meer 

    extra tweedehands marktje? speelgoed huisraad boeken etc 

Festival voor jongeren 14 tot 17 jaar 

  grote brocantemarkt 

    Grote gezellige kerstmarkt of een extra vlooienmarkt in het dorp zelf 

Hemelvaartsdag 

    Iets voor kleine kinderen 

   Kerst(mis) in Oud Borne (bestaat al, maar staat niet in de lijst, wel shopping by candlelight, zelfde datum, maar 2 
verschillende evenementen) 
Koningsnacht in tent 

    Lekker buiten op het terras kunnen zitten swinters 

 meer koopzondagen met een thema 

  mis muziek van echt bornse bands 

  muziekfestival 

    Nacht van Borne 

    Oktober feest 

    Oktoberfest 

    oktoberkermis en melbuuldagen samenvoegen 

 op deze lijst avond4daagse 

   Openluchtconcerten op Dorsetplein zoals Bornse Harmonie heeft gedaan 

Oude ambachten 

    Tijdens pasen, hemelvaart e.d. 

   Trekkertrek of autorodeo 

   Vaker zoiets als de melbuulndagen! 

  voor de jeugd 

    Witte tent melbuulndagen, voorheen bij Albert Heijn 
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Vraag 9 
     Als u de gemeente was, aan evenementen met welke kenmerken zou u voorrang verlenen?  

Anders, namelijk:  
    alles eigenlijk, een goede balans vinden en indien dat te duur is sommige evenementen wellicht niet elk jaar meer 

maar 1x per 2 jaar? 
Braderieen in de zomer, zoals in Elburg 

  Evenementen met brocante 

   Evenementen voor inwoners dorp/jongeren 

  geen voorrang, geen 'discriminatie' op vlak van evenementen 

Verwarmde Buiten terrassen 

   

      Vraag 10 
     Als de gemeente nieuw beleid voor evenementen opstelt, op welke punten zou de gemeente dan 

volgens u extra moeten letten?  

Anders, namelijk:  
    dat er voor verschillende doelgroepen interesante activiteiten zijn 

Faciliteren van organisatiecomites 

  Langer muziek bij evenementen tot 02:00 

  luisteren naar algemeen belang/behoeftes 

  Met betere oplossingen komen voor parkeren, vooral met het oog op omwonenden 

naleving van regels t.a.v. veiligheid m.n. brandveiligheid, aanrijroute van hulpdiensten en breedtes van doorgangen. 

Stimuleer andere wijken, niet alleen Oud Borne. 

 Veiligheid 

     

      Vraag 12 
     Moeten de criteria voor vergunningvrije evenementen verruimd worden zodat er meer evenementen 

onder gaan vallen? Ja: 

Waarmee moet dan rekening worden gehouden bij het opstellen van de criteria?  
Aan innovatief en cultureel interessqnt v d mensen 

 aantal personen mag wel hoger worden. Dus vergunningsvrij tot bv 500 mensen 

Aantallen bezoekers, Eindtijden, organisatie 

  Aantrekkelijkheid, behoefte inwoners, draagvlak, bezoekersaantallen, spreiding naar leeftijd 

Bij de toegankelijkheid van de aanvraag 

  Dat het voor vrijwilligers in te vullen is 

  Geluid 

     Geluid na 24:00 mag langer 

   geluidsoverlast 

    Gemak, minder bureaucratie 

   Gezond verstand van de organisatie en bezoekers 

 Ik weet niet hoe ik het moet verwoorden, maar het komt er op neer dat nu de omwonenden vaak teveel inspraak 
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hebben op evenementen. Mensen die in het dorp zelf wonen, weten toch dat er af en toe een beetje overlast kan 
zijn door muziek etc. Dus ik vind het jammer dat deze mensen klagen als er weer een evenement op komst is. De 
gemeente zou zich iets harder moeten opstellen tegenover deze klagers. 
Met de vereniging gen 

    Minder regelgeving, soepeler 

   Mogelijkheid bieden meerjarige vergunning af te geven 

 Niet te rigide regeltjes. Nadenken over effect van criteria, te veel mitsen en maren kunnen een evenement lam 
leggen of de sfeer ontnemen. 
Of mensen er last van kunnen ondervinden 

  Om tafel gaan met de organisatie van het evenement, en wanneer zou aan de veiligheidsregels voldoen (BHV plan 
verzekeringen etc) en een duidelijk geluidskanalen overhandigen. Dan akkoord 
Omgeving.wgeluid. Vraag van de bbewoners 

  overlast omgeving 

    rekening houden met wie het organiseert!!! 

  Veel evenementen worden georganiseerd door vrijwilligers, wanneer men hier teveel verplichtingen oplegt haken ze 
af 
Veiligheid en plaats evenement 

   verruiming oppervlakte te plaatsen objecten. 10m2 is niks 

 Voor welke doelgroep wordt het georganiseerd. 500 bejaarden of kinderen behoeven andere criteria dan 500 
jongeren. 

      Vraag 21 
     Heeft u nog tips of opmerkingen om het beleid rondom het organiseren van evenementen te 

verbeteren?  
Duidelijke richtlijnen met betrekking tot het verstrekken van subsidies ontbreken 

Een idee om een online vergunningsaanvraag op te stellen. daarbij kan dan direct de status vermeld worden van 
behandeling. Bijna iedereen maakt tekeningen en document op de computer. Bij vragen kan dan snel 
gecommuniceerd worden via email, en het is overal bereikbaar 
Graag dienstverlenende opstelling van de gemeente naar organiserende partijen. Geen directieve houding. 

Inderdaad beter, eerder met de organisatie communiceren. (Geld voor meer overheids diensten, ik denk bijv. Aan de 
driehoeksverhouding) 
Laat alles centraal via Bart Greven lopen. Hij kan begeleiden bij het aanvragen van de vergunning. Dit is ook altijd 
van belang voor de Bornes middenstand 
Laat belangrijke culturele evenementen niet ten onder gaan aan toenemende regelzucht, zoals bijvoorbeeld het 
Paasvuur. Brand kan natuurlijk gevaarlijk zijn, maar het wordt niet steeds gevaarlijker van jaar tot jaar. Laat Borne 
een gemeente zijn waar dergelijke evenementen in stand gehouden worden, met voldoende veiligheid maar niet met 
overdreven regelgeving. 
Loketfunctie in gemeente om zaken door te spreken en op papier te zetten. Heb daar goede ervaringen mee 

Maak draaiboeken van alle evenementen die jaarlijks terugkeren 

nee 

     Pro-actieve communicatie, opvolgen van afspraken binnen afzienbare tijd, besluiten durven nemen en erachter 
blijven staan, maar niet verschuilen achter de regeltjes. 
Te veel regels belemmeren organisatoren om hun evenement te organiseren. Er wordt altijd uitgegaan van meest 
slechte scenario.  Er is  nu sprake van een angstcultuur, als er iets mis gaat wie krijgt de schuld. Dit verstikt en werpt 
bergen op om iets te organiseren.  De huidige vergunningen cultuur zal er toe bijdragen, dat er steeds minder 
georganiseerd wordt omdat niemand meer het risico wil nemen of de kosten wil/kan dragen. Wanneer een 
evenement structureel goed georganisseerd wordt, moet het makkelijker zijn om een vergunning te krijgen 
Vergunningen beleid flexibeler toets op veiligheid belangrijk 
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Wees eens wat soepeler. Niet overal zoveel zout op leggen. Er zijn al problemen genoeg in de wereld. De mensen, 
zeker in het centrum, moeten weten dat wanneer je daar woont gewoon wat meer rekening moet houden met 
evenementen. Draai het ook eens om!!!!! En niet altijd op de stoel van de particulieren gaan zitten. 
Zo doorgaan met vernieuwingen die passen in elk evenement. 

Zorgen dat het voor evenementenorganisatoren duidelijk is waar ze terecht kunnen met hun vragen. Tijdens alle 
evenementen de regels t.a.v. veiligheid streng handhaven. Voor grote evenementen standaard instellen dat er 
vooraf overleg is tussen organisatie, gemeente, politie en brandweer. 

 


