
 

 

  
 
NIEUW EVENEMENTENBELEID UITGESTELD 
 
 
Voor de raadsvergadering van 27 januari 2015 stond een nieuw evenementenbeleid voor 2015-2018 
geagendeerd. Met een aantal goede, vernieuwende ideeën. Maar ook met het loslaten van de norm om 
maximaal 60 dagen een evenement op het Vrijthof toe te staan. 
Om deze aanpassing tegen te houden hadden we een amendement voorbereid. 
 
 
 
 
Het College van Burgemeester en Wethouders kondigde ook aan "op zoek te gaan" naar een nieuw, extra 
evenemententerrein. Dit zou dan met name ook dienen voor het faciliteren van enkele evenementen die 
nu op het Vrijthof plaatsvinden. 
Echter, met alleen de zoektocht - zonder enkele toezegging dat dit jaar er een terrein zou zijn, laat staan 
in gebruik kan worden genomen - is er geen vooruitzicht op verlichting voor het Vrijthof.  
Neem daarbij dat de 60-dagen-norm wordt losgelaten, en het mooie plein wordt vogelvrij voor extra 
evenementen. 
 
Daarom hadden wij onderstaand amendement in voorbereiding en dit ook achter de schermen 
aangekondigd bij diverse raadsfracties. Een meerderheid om de norm niét los te laten had zich gevormd. 
Het voorstel intrekken en aanhouden tot einde van het jaar (en daarmee dus concreet resultaat gevend of 
er een nieuw terrein beschikbaar komt) is het resultaat. 
Voor 2015 is dat in ieder geval een geruststelling! 
 
 
Amendement 
 
overwegende dat: 

• het Vrijthof in Maastricht een van de mooiste pleinen van het land is 
• het plein een voor Maastricht waardevolle locatie is, voor bewoners, bezoekers en overige 

bewonderaars 
• de uitstraling van juist het lege plein an sich, met de kerken en andere historische panden een 

grote aantrekkingskracht heeft en op veel aandacht mag rekenen door het jaar heen  
• het Vrijthof en directe omgeving hierdoor veel aandacht en mensen trekt, die dit als doel en 

reden voor een bezoek aan onze stad kiezen 
 
  
constaterende dat: 

• de reeds goedgekeurde evenementenkalender voor 2015 al meer dan 60 dagen het Vrijthof als 
locatie heeft aangewezen voor (meerdaagse) evenementen 

• dit aantal dagen slechts netto is en dat met op- en afbouw het plein in werkelijkheid hierdoor 
meer dan de helft van het jaar bezet zal zijn door evenementen die het volledige plein in beslag 
nemen, vaak met ontsierende hekwerken rondom het gehele plein 

• bovendien al deze ruim 170  bezette dagen een extra druk op het verkeer rondom het plein 
uitoefenen, met vaak onduidelijke en zelf gevaarlijke verkeerssituaties tot gevolg  

• de nu voorliggende nota Evenementenbeleid 2015-2018 zelfs ruimte laat om - indien aan volledig 
subjectieve criteria voldaan wordt - er nog meer dagen op het plein gepland en gebouwd mag 
worden, zonder dat daar een enkel maximum aantal dagen aan verbonden is 

• de toegezegde zoektocht naar een extra evenemententerrein nog steeds in onderzoeksfase is met 
geen enkel vooruitzicht op concrete locatie en datum van ingebruikname 

 
 
concluderende dat: 

• een uitsluitend kwalitatieve norm volledig aan persoonlijk inschatten en afwegen onderhevig is 
• alleen een kwantitatieve norm duidelijkeid en garantie zal geven wanneer het maximum aantal 

dagen voor een jaar is bereikt 



 

 

• over het in gebruik nemen van een extra evenemententerrein nog dit jaar telkens geen concrete 
toezegging wordt gedaan 

• de Evenementennota 2015-2018 zoals deze nu voorligt geen van hierboven genoemde zorgen en 
onduidelijkheden wegneemt en daarnaast geen enkele toezegging bevat voor een extra locatie 
voor spreiding van evenementen, waardoor het Vrijthof minder belast zal worden 

 
 
besluit de nota Evenementenbeleid 2015-2018 aan te vullen met: 

• voor in ieder geval het jaar 2015 de kwantitatieve norm voor het aantal dagen dat evenementen 
mogen plaatsvinden op het Vrijthof te handhaven op 60 netto dagen 

• erbij te vermelden dit bovendien aan te houden voor de komende jaren, zolang er geen extra 
evenemententerrein in dat jaar in gebruik genomen kan worden 

• en tevens er bij organisatoren en deelnemende partijen van de evenementen op het Vrijthof op 
aan te dringen geen ontsierende en alles afdekkende hekwerken te gebruiken maar deze zoveel 
mogelijk transparant te laten zijn of anderzijds met uitzicht op het plein latend  

 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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