
Enquête Locatieprofielen 
Een van onze bestuursleden van stichting Wilhelminapark heeft op de relevante vragen uit de 
enquête voor de locatie profielen onderstaande antwoorden gegeven: 
  
Vraag 5 
Tijdens de inspraakavond bleek dat het draagvlak voor grote evenementen in de buurt  er niet is. 
Mensen gaven aan alleen kleinschalige en buurtgebonden zonder versterkt geluid te willen 
faciliteren. 
Vraag 7. 
Bij elk evenement wordt de meeste schade veroorzaakt tijdens de op- en afbouw. Hierbij wordt niet 
alleen met te zwaar materieel in het park gewerkt, maar ontbreekt ook elk toezicht van de 
gemeente. Conform de bepalingen uit de vergunning worden hierbij rijplaten gebruikt, maar bij elk 
evenement wordt zichtbare en onzichtbare schade (bodemverdichting) geconstateerd.   
 Vraag 8. 
De monumentale bomen, grasvelden en struikenpartijen zijn kwetsbaar en niet geschikt voor het 
opvangen van grote mensenmassa’s (zeker net als het regent), het gebruik van voertuigen of het 
opzetten van grote tenten, tribunes en podia. Ook aan- en afvoer van materiaal en mensenmassa’s 
kan niet geschieden zonder schade toe te brengen aan het park, zoals bodemonderzoek uitwijst 
Vraag 9. 
In tegenstelling tot de feedback van de bewoners tijdens de inspraakavond zou het conceptbeleid 
betekenen dat er meer en grotere evenementen zouden mogen plaatsvinden dan dat er nu 
plaatsvinden in het Wilhelminapark. Dat wil ik niet. 
Het komt er op neer dat er 18 (!) evenementen voor meer dan 500 personen waarvan er maximaal 6 
met meer dan 2.500 gelijktijdig aanwezige personen mogen plaatsvinden. Evenementen voor minder 
dan 500 personen zijn ongelimiteerd. Let wel; nu worden er jaarlijks zo'n 10-tal evenementen (groot 
en klein) gehouden in ons park. 
Vraag 10. 
80 dB(A) op de gevel is veel te hard! 
Vraag 11. 
Ten aanzien van het afvalbeleid (de organisator moet een plan hebben) moeten wij al jarenlang 
constateren dat hier geen toezicht op is.  
 Vraag 12. 
Hier ontbreken contactgegevens van de gemeentelijke toezichthouders op de uitvoerende en of 
organiserende partijen van de evenementen. 
Vraag 13. 
De gemeente gaat er van uit dat er bij de omwonenden een behoefte is aan meer evenementen. 
Tijdens de inspraakavond werd juist het tegenovergestelde aangegeven.  
Vraag 14. 
In het profiel wordt volledig voorbij gegaan aan het feit dat het Wilhelminapark een rijksmonument 
is. Er ontbreekt een visie van de afdeling Erfgoed. 
 Vraag 20. 
De zichtbare schade zou vastgesteld moeten worden. Hetzelfde geldt voor de bodemverdichting in 
het park 
Vraag 21. 
Stadsparken zijn de groene longen van de stad. Hier moet je zuinig op zijn en niet aannemen dat deze 
zichzelf in stand houden. Dit evenementenbeleid zal het groen zeker schaden. 
  
  


