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Afwezig: Ben Hagen – politie (weggeroepen voor 

een ongeval in Woudenberg) en Roelof Willemze – 

VRU (afwezig in verband met een ongeval in 

Baarn)

Bjorn de Jong - organisatie,  

Rob Banse – gemeente Woudenberg,  

Conny van Dijk – gemeente Woudenberg en  

Kimm Hendriks – gemeente Woudenberg 
 

Opening 

Het overleg wordt geopend om 09:00 uur. Het doel van het overleg is met de betrokken partijen 

praten over de vergunningaanvraag, verloop van het evenement en aandachtspunten voor volgend 

jaar.  

  

Ervaringen betrokken partijen 

Veiligheidsregio Utrecht 

Tijdens de controle bij de tent is door de Veiligheidsregio Utrecht geconstateerd dat het 

podium voor de nooduitgang was geplaatst. Deze is direct verplaatst. Verder heeft de 

Veiligheidsregio Utrecht geen opmerkingen en is het evenement conform de vergunning 

georganiseerd. 

 

Politie basisteam Zeist, Bunnik, Leusden en Woudenberg 

De politie geeft aan dat er weinig bijzonderheden te melden zijn en het evenement is goed 

georganiseerd. Hij vraagt aan Bjorn om punten door te geven die nog relevant zijn. 

 

Gemeente Woudenberg 

De gemeente is positief over de organisatie van het evenement en het verloop van het 

muziekevenement. Tijdens de controle zijn er geen bijzonderheden geconstateerd. Volgend 

jaar is het verzoek om de tijd van wegafsluiting te benoemen. Daarnaast moet de afsluiting 

ook gelden voor de parkeervakken. Hiervoor moet een ander bord geplaatst worden. De 

borden waren tijdig geplaatst. De correcte bebording is als volgt: 

 

                        
In verband met het evenement Tentfeest 2.0 is het niet 

toegestaan om te parkeren van vrijdag 28 december 2018 

van 07:00 uur tot woensdag 2 januari 2019 17:00 uur 

 



De gemeente Woudenberg heeft één klacht ontvangen over het geluidsniveau van de bas. 

Dit wordt meegenomen bij de vergunningaanvraag voor het muziekevenement volgend jaar 

(actie gemeente). Door het loket leefomgeving wordt aangegeven dat de samenwerking 

met de organisatie goed en prettig is verlopen. 

 

Organisatie 

De organisatie geeft aan dat hij met een tevreden gevoel terugkijkt naar het 

nieuwjaarsfeest. Tijdens de avond (tussen 21:00 uur en 01:00 uur) was het niet zo druk als 

gehoopt. Het werd druk na 01:00 uur ongeveer 800 à 1000 bezoekers. 

In de ochtend stonden er 6 voertuigen van medewerkers van de gemeente Woudenberg 

geparkeerd op het parkeerterrein. Volgend jaar een bericht op Pleio dat er geen voertuigen 

mogen worden geplaatst vanaf een bepaalde datum. Daarnaast met de gebruikers van 

gemeentevoertuigen hetzelfde afspreken (actie: gemeente). 

De organisatie is tevreden over de samenwerking met de politie. De politie was goed 

bereikbaar. Er vond afstemming plaats waarnodig. 

Bij de muntverkoop was het te druk. De volgende keer wordt er extra personeel ingezet 

(actie: organisatie). 

De wc was op een gegeven moment verstopt. De volgende keer eerst de gemeenteput 

laten legen (actie: gemeente). 

Door een opstootje in de tent is in overleg met de beveiliging besloten om eerder te 

stoppen. Dit is gemeld aan de politie.  

Wat betreft het afval, de organisatie is verplicht het terrein schoon op te leveren, de rest 

doet de gemeente. Ruim van tevoren uitzoeken hoe het met subsidie hiervoor zit (actie: 

organisatie). 

Bjorn geeft aan dat er in de krant stond dat er aan de kassa nog 100 kaarten zijn verkocht. 

Dit is niet het geval. De organisatie overweegt een rectificatie te plaatsen in de 

Woudenberger. Verder zijn er veel positieve geluiden uit het dorp. 

 

Sluiting 

De vergadering sluit om 09.30 uur.  

 

 

 


