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Geachte heer Waasdorp, 

 

Naar aanleiding van uw brief van 7 juni jl., waarin u vraagt om in te stemmen met de 

aanvragen voor 90’s on the beach en Ventureland bij het Henschotermeer op vrijdag 8 

en zaterdag 9 september 2017, berichten wij u het volgende.  

 

Wij staan positief tegenover de twee evenementen bij Henschotermeer op het 

grondgebied van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, waarbij de toestroom van verkeer 

naar het evenement via de gemeente Woudenberg verloopt. Wij kunnen instemmen met 

het verlenen van de evenementenvergunningen onder de volgende voorwaarden: 

1. Voorafgaand aan de evenementen heeft er afstemming plaatsgevonden over de 

rolverdeling van de OVD bevolkingszorg van de gemeenten bij een calamiteit, 

met een mogelijke ontruiming tot gevolg, op het evenementterrein dan wel op 

het terrein Henschotermeer. 

2. Er heeft voorafgaand aan de evenementen afstemming plaatsgevonden tussen 

het basisteam Zeist, Bunnik, Leusden, Woudenberg en basisteam Heuvelrug 

politie over de inzet van de politie. 

3. Het veiligheidsplan wordt aangepast aan de huidige situatie. 

4. We gaan ervan uit dat alle directe omwonenden (inclusief de campings en 

Stichting Reinaerde) door de gemeente Utrechtse Heuvelrug en/of door de 

organisatie X Sense B.V. op de hoogte worden gebracht over de verleende 

vergunningen en waar zij eventueel op de dagen naar toe kunnen bellen. 

5.  Als laatste ontvangen wij graag de definitieve vergunningen van de evenementen 

90’s on the beach en Ventureland. 
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Wij wensen jullie veel succes met het afronden van de twee aanvragen voor het 

organiseren van een evenement. 

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg 

 

 

 

 

 

A. van de Bovenkamp T. Cnossen 

Loco - secretaris Burgemeester 

 

 


