
Barendrecht, 19 mei 2022

Betreft: Afgelaste evenementen 

Geacht college, 

De afgelopen periode hebben ons meerdere berichten bereikt dat er in Barendrecht evenementen 
worden afgelast. Dit vindt de fractie van Echt voor Barendrecht erg jammer.

Op 6 mei jl. heeft SEDOB een brief gestuurd naar het college (kenmerk 517093).
Zij geven aan dat zij de DorpskernFair Zomereditie niet kunnen laten doorgaan vanwege het 
gelijktijdig plaatsvinden van Picknick in ’t Park. Het zou het evenement zodanig in de weg zitten dat
het niet succesvol kan zijn. 
 
Tevens hebben wij deze week uit een persbericht vernomen dat ook de avondvierdaagse dit jaar in
Barendrecht geen doorgang kan vinden. De reden zou zijn dat er lang onduidelijkheid was of grote 
evenementen werden toegestaan in verband met COVID-19. Daardoor zou de vergunning te laat 
aangevraagd zijn en is het op korte termijn niet mogelijk een goed en veilig evenement te kunnen 
realiseren.

Ook heeft het nieuws ons bereikt dat Zeeverkennersgroep Brandaen aangeeft te kampen met 
problemen t.a.v. de vergunning voor de 24-uursrace.

Echt voor Barendrecht is een groot voorstander van mooie, verbindende evenementen in ons dorp 
en onze fractie heeft over het bovenstaande dan ook de volgende vragen:

1. Wat is de reden dat evenementen, die al jaren plaatsvinden in ons dorp, dit jaar meer 
problemen ervaren i.h.k.v. de vergunningverlening? 

2. Wat is de reden dat twee grote evenementen gelijktijdig zijn gepland in Barendrecht terwijl 
de DorpskernFair Zomereditie in 2021 al op de evenementenagenda van 2022 stond?

3. Kunt u aangeven waarom dit niet vroegtijdig met de evenementenorganisatoren is gedeeld 
en er naar een andere datum kon worden gezocht zodat zij elkaar niet in de weg zitten?

4. Ziet u een mogelijkheid om de avondvierdaagse dit jaar in samenwerking met de 
organisatie op een later tijdstip toch op een veilige manier door te kunnen laten gaan?

5. Zijn er nog meer evenementen bij u bekend die, omdat ze niet op tijd zijn vergund of om 
andere redenen, niet kunnen doorgaan?

6. Hoe kan de gemeente er voor zorgdragen dat in de toekomst dit soort aanvragen soepeler 
verlopen?

7. NB. Stichting SEDOB geeft ook in haar brief aan dat zij te horen hebben gekregen dat 
vanaf dit jaar hun subsidie afgebouwd wordt. Bent u bereid op korte termijn met hen 
daarover in gesprek te gaan en hierover helderheid te verschaffen?

We zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht, 

Hans Heiden en Nicoline Blankenstein- van Heugten 
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