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Kaderstelling Als kader voor het evenementenbeleid is op basis van een themabespreking door het 
college het volgende voorgesteld: 
 rol van de gemeente: het college wil evenementen stimuleren door zo goed 

mogelijk te faciliteren (zowel materieel als immaterieel);  
 levendigheid versus leefbaarheid: uitgangspunt is het versterken van de 

levendigheid, waarbij rekening gehouden zal worden met de leefbaarheid door 
heldere kaders te scheppen die de grenzen van wat mogelijk is aangeven en 
daarmee helderheid scheppen naar bewoners over wat ze al dan niet kunnen 
verwachten;  

 evenementen op zondag: het college wil een balans vinden tussen 
zondagsrust en levendigheid. Dit betekent dat activiteiten die geen geweld 
doen aan het karakter van de zondag gestimuleerd worden. Het college streeft 
naar een aangepast programma aan wat gericht is op ontspanning (sport, 
cultuur, ontmoeten). De evenementen op zondag zijn beperkt in hun uitstraling 
op zowel het gebied van zicht als geluid. De evenementen beginnen niet voor 
13.00 uur en eindigen uiterlijk om 21.00 uur. Opening van de winkels is in 
principe niet toegestaan, maar verkoop in de vorm van bijvoorbeeld een 
boeken- of hobbymarkt wel.  

 veiligheid: het college zal zoveel mogelijk ruimte bieden aan organisatoren, 
waarbij de openbare orde en veiligheid niet in het geding mogen komen; 

 doelgroepen: de evenementen zijn primair bedoeld voor (wijk)bewoners, 
waarbij enige regionale uitstraling mogelijk is. Landelijke bekendheid wordt niet 
nagestreefd. Het college zal nadrukkelijk aandacht besteden aan 
evenementen voor jongeren; 

 locaties: het Koningsplein is de huiskamer van Ridderkerk en heeft daarmee 
de voorkeur voor het organiseren van evenementen. Overige locaties zijn de 
locatie Sportpark Ridderkerk (Ridderpop), locatie Oosterpark (circus) en locatie 
de Fakkel (kermis). Wijkgerichte evenementen vinden zoveel mogelijk in de 
wijk zelf plaats. Aan de wijkoverleggen wordt gevraagd advies uit te brengen 
omtrent mogelijke locaties in de wijk en eventueel hier bijbehorende 
randvoorwaarden;  

 materiële ondersteuning: het college wil een extra stimulans geven aan het 
organiseren van evenementen door een optimale inzet van gemeentelijke 
diensten die deze evenementen materieel ondersteunen. Het college zal deze 
kosten niet doorberekenen, tenzij sprake is van een commercieel evenement. 

 financiële ondersteuning: Op basis van de Algemene Subsidieverordening 
Ridderkerk 2007 worden subsidies verstrekt voor organisatie en uitvoering van 
evenementen. Onder leiding van de contactpersoon evenementen zal 
onderzocht worden welke mogelijkheden er zijn om deze budgetten beter te 
benutten bij het stimuleren van evenementen. 
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