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1. Evenementenkalender 2018 
 
 

1.1 Inleiding 
Vanaf 2000 wordt gewerkt met het evenementenbeleid. In het kader van dit beleid wordt jaarlijks de 
conceptevenementenkalender en de evenementenkalender voor het volgende jaar opgesteld. In 2002 is 
voor het eerst met deze evenementenkalenders gewerkt.  
 
 

1.2 Beleidskader 
Het beleidskader voor evenementen is vastgelegd in de Algemene plaatselijke verordening voor Vlissingen 
(APV) en het evenementenbeleid en -vergunningenbeleid. Dit beleid is vastgesteld bij besluit van b&w op 1 
december 2015 en de APV conform dit beleid aangepast. 
  

De algemene doelstelling van de APV en 
het evenementenbeleid is het 
verkrijgen van een goede balans tussen 
aan de ene kant het doen plaatsvinden 
van evenementen en aan de andere 
kant het zorgen voor de openbare orde 
en veiligheid en het in voldoende mate 
beperken van de overlast voor 
omwonenden en andere 
belanghebbenden. Een consistent 
beleid draagt bij tot het vergroten van 
steun onder de bevolking voor de 
organisatie van evenementen, die toch 
altijd op één of andere wijze overlast 
met zich meebrengen. 
 
Daarnaast moeten evenementen ook 
getoetst worden aan vastgestelde visies 
en beleidsstukken. Aan de andere kant 
is het natuurlijk ook zo dat een nog vast 
te stellen visie of beleidsstuk getoetst 
moet worden aan het 
evenementenbeleid.  
 

1.3 Uitvoeringskader VRZ  
Het algemeen bestuur van de 
Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) heeft 
regionaal beleid ontwikkeld voor (de 
voorbereiding op) de hulpverlening bij 
grote evenementen. Naar aanleiding 

daarvan is het Uitvoeringskader interdisciplinaire advisering en coördinatie grote gemeenten 
(uitvoeringskader) vastgesteld door de VRZ. Het uitvoeringskader wordt als richtsnoer en toetsingskader 
gebruikt bij de organisatie van grote evenementen.  
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2. Conceptevenementenkalender 2018 
 
 

2.1 Aantal evenementen 
De ingediende aanvragen in het kader van de conceptevenementenkalender 2018 betreffen zowel 
evenementen in de openbare ruimte als in gebouwen. Hiervoor is het aantal aangemelde evenementen in 
de loop van de jaren gestegen van 145 in 2002 tot 364 in 2010. Bij het vaststellen van de 
conceptevenementenkalender waren er voor 2018 376 evenementen aangemeld. 
  
Verwacht wordt dat het werkelijke aantal evenementen (inclusief de aanvragen die nog tijdens het seizoen 
worden ontvangen) in 2018 rond de 550 zal uitkomen. Over 2017 zijn in totaal 569 evenementen 
gehouden.  

 
Het aantal aanvragen in het kader van de 
evenementenkalender 2018 bedraagt op dit moment 
376. Het betreft hier zowel evenementen in de 
openbare ruimte als in gebouwen.  
 

2.2 Beoordelen aanvragen  
Op grond van de Algemene plaatselijke verordening 
voor Vlissingen 2013 zijn aanvragen om vergunning 
voor evenementen ontvangen. Deze aanvragen zijn 
samengevat in de conceptevenementenkalender 
2018. Voordat het college een definitief besluit 
neemt met betrekking tot de vergunningen, wordt 
iedereen in de gelegenheid gesteld te reageren.  
 
Bij het samenstellen van de conceptkalender 2018 
hebben zich geen problemen voorgedaan. Ook op dit 
punt werpt het ingezette beleid zijn vruchten af. 
 

 

2.3 Ter inzage 
De conceptevenementenkalender 2018 heeft van 28 januari tot en met 10 februari 2018 elke werkdag 
tijdens openingstijden ter inzage gelegen in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1. Op afspraak kon de 
conceptevenementenkalender 2018 ook op donderdagavond van 17.00 tot 19.00 uur worden ingezien. De 
kalender kon ook worden bekeken op www.vlissingen.nl/publicaties in het overzicht met publicaties. 
Desgewenst werd, onder kantoortijden door de afdeling Publiekszaken, cluster Vergunningen een 
mondelinge toelichting gegeven op de conceptevenementenkalender 2018. 
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2.4 Ontvangen zienswijze conceptevenementenkalender 
 

 
 
In de periode van 28 december 2017 tot en met 10 januari 2018 kon iedereen schriftelijk of mondeling zijn 
of haar zienswijze(n) inbrengen over de conceptevenementenkalender 2018. In totaal zijn 2 zienswijzen 
ingediend. 

 
2.4.1 Zeeland Beach Classics 
De organisator heeft aangegeven dat het eerder aangemelde evenement Zeeland Beach Classics niet van 9 
tot en met 15 mei 2018 wordt georganiseerd, maar van 7 tot en met 13 mei 2018. De ingebrachte 
zienswijze is in de evenementenkalender 2018 verwerkt. 
 

2.4.2 Weekend Amateur Kunst (WAK) 
De organisator heeft aangegeven dat WAK georganiseerd wordt op 27 mei 2018 (11.00-17.00 uur) in Oost-
Souburg en op 2 juni 2018 (11.00-17.00 uur) in Vlissingen. De organisator heeft aangegeven dat de 
uitvoeringen tijdens WAK op 26 mei 2018 (11.00-17.00 uur) worden georganiseerd. De ingebrachte 
zienswijze is in de evenementenkalender 2018 verwerkt. 
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3. Evenementenkalender 2018 (definitieve) 
 

3.1 Nieuwe aanvragen 
In de periode dat de conceptevenementenkalender ter inzage heeft gelegen, en kort daarna, zijn 14 
nieuwe aanvragen om vergunning ontvangen en er is 1 aanvraag ingetrokken. In totaal zijn er op dit 
moment voor 376 evenementen aanvragen om vergunning ontvangen. 
 
De nieuwe aangevraagde evenementen zijn geen grootschalige evenementen en passen binnen de 
kalender. Er zijn geen bezwaren tegen het organiseren hiervan. Door de datum van indienen en 
organiseren is voor sommige evenementen al vergunning verleend. 
 
 

3.2 Nieuw aangemelde evenementen 
 
3.2.1  Viswedstrijd (Kaloot) 
Dit evenement is een activiteit van Hengelsportvereniging ’t Sloe en wordt georganiseerd op de Kaloot in 
Vlissingen-Oost. Het evenement is op 20 januari, 17 februari, 17 maart, 19 mei, 16 juni, 25 augustus, 22 
september, 27 oktober en 8 en 22 december 2018. De duur is steeds 3 uur. Het aanvangstijdstip is 

wisselend. De ene keer op 14.00, de andere keer om 13.00 of 16.00 uur. Een 
risicoanalyse van het evenement heeft uitgewezen dat dit evenement tot 
risicocategorie A gerekend moet worden. Door de datum is voor Viswedstrijd 
(Kaloot) al vergunning verleend. De activiteit paste binnen de kalender en er 
waren geen bezwaren tegen het organiseren hiervan. 
 
 

3.2.2  Recreatie(wandel)tocht 
Wandelsportvereniging Willen is Kunnen organiseert diverse tochten door het 
jaar heen. Naast de al eerder bij de gemeente gemelde wandeltochten, zijn in 
de maand februari 2018 2 recreatie(wandel)tochten aangemeld. Het betreffen 
tochten op 7 en 21 februari 2018 van 8.30 tot 12.00 uur. Door de datum is 
voor de wandeltochten al vergunning verleend. Het paste binnen de kalender 
en er waren geen bezwaren tegen het organiseren hiervan. 

 
 

3.2.3  3D Rammekenshoek 
De 3D Rammekenshoek (handboogschieten) in het Ritthemsebos is op 11 maart 2018 van 9.30 tot 18.00 
uur. Dit evenement wordt jaarlijks gehouden. Een risicoanalyse van het evenement heeft uitgewezen dat 
dit evenement tot risicocategorie B gerekend moet worden. Door de datum is voor 3D Rammekenshoek al 
vergunning verleend. Het paste binnen de kalender en er 
waren geen bezwaren tegen het organiseren hiervan. 
 

 

3.2.4  De M.G. Car Club regio Zeeland West Brabant 
De M.G. Car Club regio Zeeland West Brabant (toerrit met 
oldtimers) start en finished op de boulevards en gaat door 
Vlissingen. De toerrit is op 18 augustus 2018 van 10.30 tot 
16.00 uur. Dit evenement is nieuw voor Vlissingen. Een 
risicoanalyse van het evenement heeft uitgewezen dat dit 
evenement tot risicocategorie B gerekend moet worden. Het evenement past binnen de kalender en er zijn 
geen bezwaren tegen het organiseren hiervan. 
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3.3 Ingetrokken aanvraag 
 
3.3.1 Rolstoelboulevardoptocht 
De organisator heeft aangegeven dat de Rolstoelboulevardtocht niet meer doorgaat. De 
Rolstoelboulevardtocht was gepland op 20 juni 2018 van 19.00 tot 21.00 uur. Het is een tocht voor 
ouderen met een beperking. De route is van Ter Reede over de Boulevard en via de Badhuisstraat weer 
terug naar Ter Reede. De Rolstoelboulevardtocht was gepland op 20 juni 2018 van 19.00 tot 21.00 uur en 
wordt nu vervangen door een gezellige middag of avond.  
 
Er zijn veel deelnemers en door de hoge huurprijs van een rolstoel en een verlaagd subsidiebedrag, kan de 
organisatie het financieel niet rond krijgen. In plaats van de tocht wordt een gezellige middag/avond voor 
dezelfde doelgroep georganiseerd in het Atrium van Ter Reede. 
 


