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Met betrekking tot discussie ten aanzien van de vergunningverlening aan Brasserie Park voor diverse 
evenementen heeft mijn fractie de volgende vragen; 

 Klopt het dat er geen toezicht was in de omliggende wijken, ondanks meldingen van overlast 

aldaar uit eerdere jaren?  

Nee, dat klopt niet.  Er was politie exclusief gelabeld voor deze evenementen en het toezicht in 

de rest van Leiderdorp was ook gegarandeerd. 

 

 Klopt het dat er tegen de vergunning is sprake is geweest van afbraak van de 

evenementenvoorzieningen (dranghekken) in strijd met de vergunning? Als ja, klopt het dat dit 

niet de eerste keer was?  

 

De BOA heeft de vergunninghouder hierop aangesproken. Ter plekke bleek dat sommige zaken 

wel degelijk direct na het evenement moesten worden opgeruimd en/of  verplaatst in het kader 

van de openbare orde en veiligheid,  denk aan vuilcontainers nabij de panden, die  verwijderd 

moesten worden i.v.m. brandgevaar/ en opslag. Volgend jaar zullen we dit dus anders in de 

vergunning verwoorden.  

 

 Klopt het dat er na de toegestane eindtijd nog versterkte muziek is gedraaid/gespeeld? Als ja, 

klopt het dat ook dit niet de eerste keer was?  

 

In de vergunning van Koningsdag stond dat de muziek om 22.30 op achtergrondniveau moest zijn 

gedraaid en om 23.00 uur geheel uit moest zijn. Om 22.44 uur heeft de BOA gehandhaafd, omdat 

de muziek nog niet zachter stond en is de muziek direct geheel uitgezet. Op 5 mei was er geen 

overtreding. 

 

 



 Ziet het college de mogelijkheid om het parkeerterrein van WOOON aan te wijzen en zo nodig te 

voorzien van de vereiste voorzieningen om dit gebied geschikt te maken als locatie voor 

dergelijke evenementen? 

 

De parkeervoorzieningen van WOOON zijn in eigendom en beheer van de VVE van de 

woonboulevard. De gemeente gaat dus niet over de inrichting van deze terreinen. Ook is het maar de 

vraag of de parkeerterreinen de dubbelfunctie kunnen vervullen. Ze zijn tenslotte als 

parkeervoorziening ook essentieel voor het gebied. De ervaren parkeeroverlast in de Voorhof zou 

wellicht groter worden. 

 

Vooralsnog zijn de parkeerterreinen bij Sporthal de Bloemerd en Zwembad de Does aangewezen als 

evenementenlocatie. Daarnaast is in de structuurvisie aangegeven dat ook het Weteringpark een 

geschikte locatie is, mits dat in de afstemming met de daar gevestigde verenigingen tot stand komt. 

 
 


