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Het CDA heeft de volgende vragen bij het Evenementenbeleid Leiderdorp 2019-2023:

1. In bijlage 10 (van bijlage 1) wordt de begrenzing aangegeven van de in hoofdstuk 3 genoemde 
locaties voor evenementen. De locatie Weteringpark ontbreekt in deze bijlage. Kan het College ook voor 
de locatie Weteringpark een luchtfoto met hierop de begrenzing aan de Raad doen toekomen? Zo niet, 
kan het College dan anderszins de begrenzing aangeven?

Antwoord: Bijlage 10 gaat over de begrenzingen van de evenemententerreinen zoals in het 
bestemmingsplan omschreven. De Houtkamp en Bloemerd en voorheen de parkeerplaats bij zwembad 
De Does* zijn in de bestemmingsplannen als evenemententerrein opgenomen. Voor het Weteringpark 
geldt dat dit gebied in het bestemmingsplan niet is aangewezen als evenemententerrein. Er is dus geen 
formele aanwijzing (begrenzing) van dit terrein als evenemententerrein. Indien de raad het 
Weteringspark als evenemententerrein wil aanwijzen, dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd. 

Enkel twee van de zes genoemde locaties (hoofdstuk 3) betreffen evenemententerreinen conform het 
bestemmingsplan. Het is dus niet noodzakelijk dat een gebied in het bestemmingplan als 
evenemententerrein staat opgenomen om daar evenementen te kunnen organiseren. 

*Bestemmingsplan Amaliaplein is inmiddels onherroepelijk en dus is deze locatie als formeel evenemententerrein nu definitief vervallen.

2. In hoofdstuk 3 wordt bij De Bloemerd aangegeven dat dit een locatie is met voorkeur voor 
sportactiviteiten. Bij het Weteringpark staat te lezen dat dit gebied bij voorkeur gaat worden gebruikt voor 
grootschalige evenementen (B en C). Betekent dit dat de kermis verplaatst gaat worden van De Bloemerd 
naar het Weteringpark?

Antwoord: In hoofdstuk 3 wordt per locatie benoemd wat mogelijk is en waar de voorkeur ligt. Deze 
voorkeuren kunnen worden gezien als tips naar de initiatiefnemers. Met uitzondering van de locatie 
‘woon-wijkniveau’, kunnen op alle andere locaties A, B en C evenementen plaatsvinden en dus niet alleen 
bij het Weteringpark. In de uitvoering wordt bij iedere vergunningaanvraag, samen met de 
initiatiefnemer en de hulpdiensten overwogen wat mogelijk is en wat geschikt is voor de locatie. Er is 
geen besluit genomen over het verplaatsen van de kermis.


