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Een van de organisatoren van de DrieDorpenloop, een geërgerde Willem de Leeuw. Inzet: Opgewekt vlak voor de loop.
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'Buik vol van overleg
over evenementen'

'Buik vol van overleg
over evenementen'
Hans van Keken
Korten hoef III Mooie praatjes en
plannen, maar met het werken
aan een nieuw evenementenbeleid is de gemeente Wijdemeren
door het ijs gezakt, vindt organisator Willem de Leeuw (van de bekende Driedorpenloop).
Eerder al uitte Jan Willem Schermerhorn uit Nederhorst den Berg
als een van de weinigen open en
bloot in deze krant zijn grieven over
de moeizame vergunning verlening. Maar ook De Leeuw wil naar
aanleiding van dat artikel graag uitkomen voor zijn soms-slechte ervaringen bij de organisatie van de
Driedorpenloop. „Ik streef transparantie eh eerlijkheid na, zeg wat ik
denk en constateer", klinkt het onomwonden. Dat de gemeente hem
en zijn bestuur, verantwoordelijk
voor het grootste sportevenement in
Kortenhoef, dwars zou zitten kan
hij zich immers niet voorstellen.
Sloeg alles
Dit jaar sloeg het met de vergunning
zo'n beetje alles, meldt hij. „Maan-

den van tevoren hadden we hem
aangevraagd, maar de woensdag
voor het evenement die zondag met ertussen Hemelvaart en de vrijdag erna misschien niemand aan het
werk in het raadhuis - was hij nog
altijd niet binnen. Ook bij openbare
werken, dat de bewegwijzeringshekken elk jaar plaatst, wisten ze die
dag nog van niets, zo kreeg ik van de
altijd zeer bereidwillige en aardige
mensen daar te horen. Maar als ik
onze aanvraag alvast zou mailen,
ging hij alvast aan de slag voor ons.
Eind die dag kwam de gemeente alsnog met de vergunning. Of dit was
dankzij het plaatsen van boze opmerkingen op sociale media, zal altijd wel de vraag blijven."

Gemeente erkent
traagheid maar
wijst op plannen
bleem denken op te lossen.
„Wij waren zelf ook al gevraagd
om feedback over de problemen met
de vergunningverlening, in de aanloop naar de raadsvergadering vorige maand. Maar toen ik las dat organisatoren van evenementen worden
uitgenodigd voor een bijeenkomst
om de klachten te uiten en mee te
praten ontplofte ik. Want begin 2017
zijn we ook al op een evaluatie van
het evenementenbeleid geweest.
Daarna is er niets veranderd. Nu
snap ik waarom al die ambtenaren
zo druk zijn. Ze weten op het gemeentehuis soms echt niet waar ze
mee bezig zijn. Daar kan ik als ondernemer ook over meepraten."

Weigeren
De Leeuw stelt dat hij echt niet
snapt hoe zoiets kan. „Denkt de gemeente nu echt dat ze een dag vooraf een vergunning kan weigeren? De
inschrijving was al in maart geopend, alle uitgaven zijn al gedaan.
Maar dat terzijde."
Bovenop dit onbegrip komt de ergernis over hoe de lokale politiek en Vertraging
het bestuur (het college) het pro- Namens de gemeente Wij demeren

erkent woordvoerster Carolina Ligter dat er bij de aanvraag voor de
Driedorpenloop vertraging is geweest door onder meer personele
wijzigingen op de afdeling. „Dit betreuren wij uiteraard."
Draaiboek
Dat de plaatselijke politiek instemde met de motie van het CDA
dat de gemeente een draaiboek moet
opstellen voor organisatoren van
evenementen staat, zo benadrukt
zij, los van het evenementenbeleid
dat in concept nu klaar ligt. Gisteravond was er een informatieavond
voor bewoners, op 13 augustus een
voor organisatoren.
„Zo'n avond voor het bespreken
van een draaiboek staat daar dus los
van. Het zou ook meer tijd kosten,
heeft burgemeester Freek Ossel bij
het aannemen van de motie op 27 juni al gezegd." Volgens de woordvoerster zijn de uitkomsten van de
door Willem de Leeuw genoemde
avond, begin 2017, wel degelijk door
de gemeente gebruikt voor het concept-evenementenbeleid. „ Er zijn
aanbevelingen gedaan en deze zijn
erin verwerkt."

