Raadsopdracht evenementenbeleid

Inleiding raadsopdracht beleidskader Evenementen
De vrijetijdseconomie is voor gemeente Valkenswaard een belangrijk economisch speerpunt. Zoals de
toekomstvisie ‘kwaliteit en ambitie’ stelt is een volledig en aantrekkelijk vrijetijdsaanbod cruciaal
voor de ontwikkeling van Valkenswaard. Vrijetijdsvoorzieningen zijn noodzakelijk om een
aantrekkelijk leef – en woonklimaat te behouden en te versterken. Maar Valkenswaard kijkt verder dan
de behoeften van de (potentiële) bewoner, ook de bezoeker staat centraal. Toeristen en recreanten die
Valkenswaard bezoeken, middels hun uitgaven de lokale middenstand ondersteunen en levendigheid
in het dorp brengen zijn belangrijk voor de toekomst van Valkenswaard.
Valkenswaard kent een veelzijdig vrijetijdsaanbod, waarvan evenementen een voornaam onderdeel
zijn. Het belang van evenementen staat dan ook niet ter discussie. Het aankomend Beleidskader
Evenementen geeft antwoord op de vragen: Wat wil gemeente Valkenswaard bereiken met zijn
evenementen, wat wil de gemeente hiervoor doen, en op welke manier gaan we dit bereiken?
Middels de reacties op startnotitie en de commissievergadering heeft de raad hun gedachten over deze
onderwerpen kunnen ventileren en de voornaamste aandachtspunten en de gewenste koers kunnen
aangeven.

Raadsopdracht Beleidskader Evenementenbeleid
De raad geeft het college de opdracht de volgende aandachtspunten en gewenste koers vorm te geven
in het Beleidskader Evenementen 2012-2016
1. Balans in levendigheid en leefbaarheid
De balans tussen levendigheid en leefbaarheid staat centraal bij het samenstellen van de
evenementenkalender. Er dient een evenwichtige kalender (goede verdeling in tijd en plaats) te zijn.
Dit betekent voor specifiek de locatie Markt dat deze niet geschikt is voor evenementen op het gebied
van dance, house, hardcore, techno etc. Maar er moet wel ruimte geboden kunnen worden aan deze
evenementen. Hiervoor dient een alternatieve locatie te worden gezocht. Het Eurocircuit zou hier een
mogelijke locatie voor kunnen zijn.

Verder moet er nader onderzocht worden hoe het open karakter van de Markt zoveel mogelijk bewaard
kan blijven indien evenementen op deze locatie plaatsvinden. De evenementen op de Markt moeten
zoveel als mogelijk toegankelijk zijn voor alle inwoners.
2. Kwaliteitsimpuls en versterking van het totaalaanbod
De raad heeft, analoog aan de toekomstvisie, aangegeven dat gemeente Valkenswaard de koers
ambitie en kwaliteit ook in het evenementenbeleid moet borgen. Dit betekent dat de gemeente:
a) Moet kunnen sturen op het soort evenement,
b) Bereid is extra financiële ondersteuning te bieden aan wenselijke ontwikkelingen (naast het
bestaande evenementenfonds)
c) Zelf actief evenementen kan werven of organiseren.
Het vigerend evenementenbeleid geeft niet aan welk soort evenementen wenselijk zijn voor
Valkenswaard. De raad geeft opdracht om te onderzoeken welke evenementen wenselijk zijn voor de
verdere ontwikkeling van Valkenswaard en in het beleid vast te leggen aan welke kwaliteitscriteria
deze evenementen moeten voldoen. Reeds aangegeven kwaliteitscriteria vanuit de raad:
•

Maatschappelijk draagvlak, het evenement draagt er aan bij dat de inwoners trots zijn op hun
gemeente

•

Onderscheidend vermogen

•

Ondersteuning aan het imago/ de profilering van een Veelzijdig Valkenswaard

•

Veiligheid en leefbaarheid zijn basisvoorwaarden voor een goed evenement

Ook geeft de raad aan dat kwaliteitsversterking te vinden is in herkenbaarheid; kwalitatieve
evenementen met een terugkerend karakter moeten zoveel mogelijk op dezelfde data plaatsvinden en
dan ook voorrang krijgen bij het toekennen van de data. Verder geldt dat alle evenementen opgaan in
hetzelfde beleid. Er is dus geen apart beleid meer voor de kermis, sport en cultuurevenementen. De
visie en ambitie die gemeente Valkenswaard heeft op het gebied van evenementen, geldt voor alle
(vergunningplichtige) evenementen.
Kwaliteitsimpuls kan ook plaatsvinden door middel van financiële en faciliterende ondersteuning van
de evenementen. Onderzocht dient te worden of er onderscheid gemaakt dient te worden tussen
ondersteuning aan commerciële en niet commerciële partijen. De raad heeft op dit punt geen
eenduidige richting aangegeven. Duidelijk moet zijn welke kosten door wie gedragen worden en of
deze verdeling momenteel evenredig is.

Ook is het van belang dat de profilering van Valkenswaard onder de noemer Veelzijdig Valkenswaard
tot uiting komt in het evenementenaanbod.
3. De lokale behoefte borgen
Hoewel de raad heeft aangegeven profilering van Valkenswaard door middel van evenementen
belangrijk te vinden, moet de lokale behoefte hierdoor niet uit het oog worden verloren. Evenementen
zijn er zowel voor bezoekers als bewoners. De juiste balans tussen evenementen gericht op de lokale
inwoner en evenementen die een groter bereik hebben, moet worden geborgd.

Planning vervolgtraject
Januari 2012: Vaststellen raadsopdracht door raad
27 maart 2012 Beleidskader Evenementen in college
- Periode van inzage21 mei 2012 Commissie
7 Juni 2012 ter vaststelling door Raad

