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Verzenddatum 

Bqlage(n) Geen 
Onderwerp Beantwoording vragen fractie CDA over het voorkomen -O 7 h%@ 2082 

van een kickboksgala in Haarlemmermeer 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 31 januari 2012 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van het CDA over het 
voorkomen van een kickboksgala (vechtsportgala) in de gemeente Haarlemmermeer. 
Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag 1: Bent u bekend met de negatieve ervaringen van de gemeenten Amsterdam, Hoorn 
en Leeuwarden met een kickboksgala, die ertoe hebben geleid dat de gemeente Den Bosch 
het organiseren van een dergelijk evenement binnen haar gemeentegrenzen heeft 
verboden? 

Antwoord: ja. 

Vraag 2: Is het u bekend dat de burgemeester van Leeuwarden tot zijn verdriet geen 
mogelukbeden zag om op grond van de lokale APV het kickboksgala van 28 januari te 
verbieden. 

Antwoord: ja. 

Vraag 3: Bent u bekend met de oproep van de burgemeester van Leeuwarden aan andere 
gemeentes om tijdig maatregelen te nemen zodat een dergelijk evenement binnen de 
gemeentegrenzen wel verboden kan worden? 

Antwoord ja. 
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Vraag 4: Benf u het met het CDA eens dat ook de gemeente Haarlemmermeer geen 
behoefte heeft aan een dergelijk evenement dat kennelijk een grote aantrekkingskracht heeff 
op het criminele circuit? 

Antwoord: wanneer een aanvraag wordt ingediend, zal ten aanzien van aspecten van 
openbare orde en veiligheid advies gevraagd worden aan onder andere de politie, Wanneer 
hiervoor aanleiding bestaat wordt een dergelijke evenement niet toegestaan. 

Vraag 5: Zo ja, biedt onze APV mogelijkheden om een dergelijk evenemenf fe verbieden en 
mocht dit niet het geval zijn, wanneer kan de raad een desbetreffend raadsvoorstel 
verwachten? 

Antwoord: de VNG geeft aan dat de model-APV voldoende mogelijkheden biedt om 
voorwaarden te kunnen verbinden aan dergelijke evenementen. Omdat er niet altijd sprake 
hoeft te zijn van een vergunningplicht op grond van de APV bij dergelijke evenementen, 
onderzoeken wij op dit moment of, naast de APV, er andere regels gesteld kunnen worden. 
Indien dat zo is, zullen wij u hier over informeren. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, ,- 

de secretaris, 
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