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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 25 september 2018 hebben wij het navolgende onderwerp besproken: 
Beleidsregels evenementenveiligheid 
 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten: 
akkoord te gaan met de inhoud van de nieuwe beleidsregels evenementen en de daarbij horende toelichting, 
zodat gestart kan worden met de in- en uitvoering van het implementatieplan. Hierdoor worden de 
evenementen veiliger, gezonder en bewuster worden. 
 
Toelichting 
Naar aanleiding van het Monstertruck ongeval in Haaksbergen is de gemeente Dinkelland een intern 
onderzoek gestart. Hieruit is gebleken dat er knelpunten zijn in het evenementenproces. Deze zijn 
grotendeels aangepakt en al in uitvoering. Met deze beleidsregels en toelichting leggen we onderwerpen 
vast en kunnen we beter optreden. Het blijkt dat er vooral ingezet moet worden door de bewustwording. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
Het proces van de evenementenveiligheid is in eerste instantie gestart na het Monstertruck ongeval in 
Haaksbergen. Intern is gekeken of er waar er knelpunten zaten in de ambtelijke organisatie op gebied van 
evenementen. Deze knel- en verbeterpunten zijn deels doorgevoerd, vooral bij de vergunningverlening van 
evenementen. Begin 2017 is er opnieuw gekeken naar de openstaande knelpunten en is bestuurlijk besloten 
dat deze verder onderzocht en uitgewerkt worden. De herstart van het project evenementenveiligheid. 
Door met alle betrokkenen van het proces in gesprek te gaan werd duidelijk waar er intern en extern 
behoefte aan was. 
Op 15 december 2017 is het definitieve projectplan goedgekeurd, ondertussen was al een start gemaakt met 
de inventarisatiefase. Op 7 maart 2018 is een bijeenkomst gehouden voor evenementenorganisaties uit 
gemeente Dinkelland, een mooie eerste stap om informatie op te halen en ervaringen uit te wisselen op over 
de veiligheid op evenementen in onze gemeente. Door samen in gesprek te gaan zijn heldere doelen en 
resultaten samen opgesteld. Op deze avond zijn alle betrokkenen samen aan de slag gegaan met diverse 
onderwerpen, zoals digitalisering, voorwaarden meldingen, nut en noodzaak evenementenconsulenten en 
advies en veiligheid. Door niet als gemeente een eisenpakket op te leggen, maar blanco out of the box te 
denken kwamen de mooiste en verrassende ideeën boven water.  
Op 2 juli 2018 is het concept stuk evenementenveiligheid gedeeld met alle betrokkenen in het voorstadium 
bij evenementen in de gemeente Dinkelland. Daarnaast is ervoor gekozen om het stuk ook openbaar te 
delen. Hierdoor kon letterlijk iedereen een reactie geven, ook mensen die niet op een bijeenkomst waren 

 



 

 

geweest en op een andere manier betrokken zijn bij evenementen. Dit is een goede zet geweest, er zijn heel 
veel reacties binnen gekomen. Dit komt de veiligheid bij evenementen alleen maar ten goede. 
De uitwerking van de beleidsregels is een boekwerk geworden waar veel mensen aan meegewerkt hebben, 
dit maakt het proces horizontaal. De manier zoals Gemeente Dinkelland en Noaberkracht Dinkelland 
Tubbergen graag wil werken en gezien wil worden. Dit zorgt er mede voor dat, voordat de beleidsregels zijn 
ingevoerd, er draagvlak is gecreëerd. De regels, of liever spelregels genoemd zijn samen gemaakt door de 
gebruikers. Op bijeenkomsten hebben organisatoren elkaar ook gevonden en zijn eerste afspraken gelegd 
om elkaar te helpen. Dit krijgt een vervolg door de evenementenconsulenten, deze gaan dit soort 
bijeenkomsten vaker initiëren. Het moeten geen grote informatieve bijeenkomsten worden, maar kleine 
gerichte huiskamergesprekken. Niet alleen een avondje luisteren, maar samen de mouwen opstropen om 
nog meer te creëren. Ook de nieuwe ideeën voor nieuwsbrieven, evenementen in de spotlights en meekijken 
op elkaar evenementen zijn mooie ontwikkelingen. 
Vooral het onderwerp bewustwording liep als rode draad door het project. Intern om meer 
inlevingsvermogen te creëren voor organisatoren en extern om verantwoordelijkheden op evenementen 
helder te krijgen en mensen hiervan bewust te maken. Bewustwording is een belangrijk onderwerp voor de 
evenementenconsulenten voor de komende jaren. 
Door de gewijzigde beleidsregels is het proces duidelijker en transparanter voor iedereen. Het geeft 
handvatten voor een veilig en gezond evenement.  
 
Heeft u nog vragen? 
Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen dan aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
J.G.J. Joosten 

 
E.M. Grobben 


