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Gemeente
Woudenberg

Gemeente Woudenberg
De gemeente is positief over de organisatie van het evenement en het verloop van het 
muziekevenement. Tijdens de controle zijn er alleen nog wat kleine puntjes aangegeven, 
zoals een extra verankering van de lichten. De gemeente is positief over de rol van de 
organisatie gedurende de vergunningverlening. Tijdens het feest hebben er geen incidenten 
plaatsgevonden. Het is op een veilige manier verlopen. Wei is er na afloop een klacht 
geweest van een buurtbewoner m.b.t. het geluid. Het ging daarbij vooral om de lage tonen, 
de dBC. Indien er volgend jaar een nieuwe editie van het feest komt zal het maximale 
geluidsniveau opnieuw beoordeeld worden (actie gemeente). Ook zal er gekeken worden 
naar de optie om het RUD te laten controleren (actie gemeente). Organisator geeft aan zelf 
het geluidsniveau gemeten te hebben, maar dit als lastig te ervaren gezien het 
omgevingsgeluid van bijvoorbeeld vuurwerk.

Organisatie
De organisatie geeft aan met een tevreden gevoel terug te kijken naar het nieuwjaarsfeest. 
Het is zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Ten opzichte van vorig jaar hebben de 
verbeterpunten ook goed uitgepakt. Zo was bijvoorbeeld de drukte bij de muntverkoop 
door een extra verkooppunt verholpen. De parkeerplaats was leeg bij de start van de 
opbouw en de holering werkte goed. BOA geeft aan dat dit volgend jaar wel weer goed in 
de gaten gehouden moet worden (actie gemeente).
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Opening
Het overleg wordt geopend om 19:00 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
Politie
De politie geeft aan dat er geen bijzonderheden te melden zijn en het evenement is goed 
georganiseerd. Er zijn dan ook geen verbeterpunten aan te geven. Er wordt nog even kort 
teruggeblikt op de aangegeven punten bij de vergunningverlening en op welke wijze die 
goed zijn opgepakt.



De rol van de gemeente en politie wordt door de organisatie als positief ervaren. De 
organisator geeft wel aan dat de rol van de VRU niet helemaal optimaal was. Ten opzichte 
van de vorige editie moesten ineens dingen aangepast die destijds wel goedgekeurd waren. 
Dit terwiji er geen wijziging in de wetgeving heeft plaatsgevonden. Gemeente vult aan dat 
het blijkbaar erg uitmaakt wie van de VRU de beoordeling doet terwiji dit niet van invioed 
moet zijn. Volgend jaar dit bespreekbaar maken met de VRU (actie gemeente).

De organisator geeft verder aan zowel voor als na het feest contact te hebben gehad met 
de buurtbewoner die vorig jaar klachten had. Ditmaal was deze buurtbewoner helemaal 
tevreden.

Sluiting
De vergadering sluit om 19.30 uur.


