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Geachte leden van de Raad, 

Sinds begin maart verkeert de wereld in een heel bijzondere situatie met grote impact op alle 
onderdelen van ons leven en onze samenleving. Ook voor Valkenburg aan de Geul zijn de gevolgen 
in alle poriën voelbaar. Zo had ik u graag via dit bulletin geïnformeerd over het veelzijdige 
evenementenprogramma voor 2020 en de verdeling van het evenementenbudget, maar helaas is dat 

door de ontwikkelingen met betrekking tot de coronapandemie nauwelijks mogelijk.  

Alle evenementen - ook die met minder dan 100 personen - zijn door de Rijksoverheid vanwege de 

coronapandemie tot 1 juni 2020 verboden.  

De verwachting is dat een groot aantal organisaties hun evenement wil verplaatsen.  Dit zal tot een 
opeenhoping van evenementen aan het einde van de zomer en in het najaar leiden, niet alleen in 
Valkenburg aan de Geul maar ook in andere gemeenten. De hulpverleningsdiensten (politie, 
brandweer en GHOR) en facilitaire diensten (zoals EHBO en beveiliging) die nodig zijn voor een 
veilig verloop van een evenement, hebben nu reeds aangegeven een dergelijke opeenhoping 
waarschijnlijk niet te kunnen faciliteren. Het advies aan evenementenorganisatoren luidt dan ook 

om afgelaste evenementen niet meer te organiseren in 2020, maar een jaar uit te stellen tot 2021. 

Zo zijn onder andere de Amstel Gold Race, de Veteranenkoers, Koningsdag, de 4 en 5 mei 
activiteiten, Pop on Top en het Bondsschuttersfeest al afgezegd. Als addendum vindt u bij dit 
informatiebulletin een lijst van vergunningplichtige evenementen in onze gemeente die op dit 
moment zijn afgelast. De lijst is niet uitputtend en kan langer worden naarmate de pandemie langer 

duurt. 

Nieuwe ontwikkelingen kunnen leiden tot wijzigingen in welke besluitvorming op het gebied van 

evenementen dan ook. 

Helaas staan ook enkele nieuwe initiatieven, zoals een veelzijdig wielerweekend in het najaar en 

een zomerevenement “living statues”, door voornoemde onzekerheid eveneens op de tocht.  

Daar waar evenementen afgelast (gaan) worden geldt dat we in gesprek gaan met de betreffende 
organisator waarbij het uitgangspunt is dat de gemeente alleen indien dat absoluut noodzakelijk is,  
participeert in de voorbereidingskosten. Het gaat dan om maatwerkoplossingen voor de afgelaste 
evenementen. Verder gaan we in gesprek met de organisatoren wiens evenementen nog niet zijn 
afgelast. Met hen willen we komen tot afspraken over de organisatie en medefinanciering daarvan, 
mochten deze evenementen wél doorgaan. 

Zodra hierover duidelijkheid bestaat, kunnen burgemeester en wethouders besluiten nemen over de 
verdeling van het evenementenbudget 2020. In een later stadium kom ik hierop bij uw raad terug. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

mr. drs. C.M.J. Bisschops 
wethouder Economie, toerisme en evenementen 



ADDENDUM RIB BUDGET EVENEMENTEN 2020 

De volgende vergunning- en meldingplichtige evenementen tussen medio maart en 1 juni zijn 
inmiddels afgelast: 

1. Amstel Gold Race (gemeentelijke bijdrage) 
2. Veteranenkoers (gemeentelijke bijdrage) 
3. Meidenplantingen  
4. Halderpark muziek in de buurt 
5. Koningsdag 
6. Dodenherdenking 
7. Gravelseries Limburg (gemeentelijke bijdrage) 
8. Maximanifestatie 
9. KPMG Gold Race 
10. Tulpenrally 
11. Den Helder-Maastricht estafetteloop 
12. Trainingsritten Equipe Mont Ventoux 
13. Pop on Top (gemeentelijke bijdrage) 
14. Bondsschuttersfeest (gemeentelijke bijdrage) 
15. Gravelfest 
16. Ronde van Limburg 
17. Koningsvogelschieten Strucht 
18. Corvette Fame 

 

Daarnaast zijn diverse toerwielertochten in onze regio afgelast. 

Bovenstaande lijst van afgelaste evenementen is niet uitputtend. Het betreft alleen de 
evenementen waarvoor een vergunning nodig is of een melding moet worden gedaan. Tientallen 
evenementen in gemeenschapshuizen, op sportvelden, in zwembad of sporthal en waar dan ook in 
Valkenburg aan de Geul waarvoor geen vergunning nodig is, kunnen aan deze lijst worden 
toegevoegd. 

 


