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1. Inleiding 
 
Terugkijkend op de afgelopen jaren kunnen we stellen dat bijna alle evenementen goed zijn verlo-
pen en dat het Oosterhouts publiek erg enthousiast was over de festiviteiten. Oosterhout heeft er 
nieuwe en interessante evenementen bij gekregen. Het aantal evenementen van enige omvang is 
daardoor toegenomen. Evenementen zijn goed voor de economie en geven plezier en vermaak aan 
deelnemers en bezoekers. De festiviteiten in het kader van ‘Oosterhout 200 jaar stad’, in 2009, heb-
ben een lift gegeven aan aard en omvang van de evenementen in Oosterhout in 2009. Dit zorgde 
voor een divers, gevuld programma in 2010. Dat willen we graag zo houden.  
 
Oosterhouters blijken bereid te zijn fors te investeren in vrije tijd, geld en middelen om evenementen 
te organiseren. Er zetten zich jaarlijks duizenden vrijwilligers in voor Oosterhoutse evenementen en 
er worden miljoenen euro’s door evenementenorganisatoren geïnvesteerd. Daar zou de gemeente 
meer op in kunnen spelen. 
 
De wil om zich te blijven inzetten is aanwezig, maar de roep om vereenvoudiging van de vergun-
ningaanvraag en meer ondersteuning bij de voorbereiding van de evenementen blijft. Het verslag 
eindigt met een aantal aanbevelingen. Gemeente en organisatoren willen samen hun schouders 
zetten onder een goede programmering, efficiënte voorbereiding en een duidelijke taakverdeling. 
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2. Wat hebben we gedaan? 
Evenementen leveren een belangrijke bijdrage aan de aantrekkelijkheid van Oosterhout Familiestad. 
Vanuit dit vertrekpunt is in mei 2007 de Nota “Evenementenbeleid Oosterhout” door de raad vastge-
steld. In de Evenementennota is de ambitie van Oosterhout verwoord om een compleet en gevari-
eerd evenementenprogramma in Oosterhout te realiseren.  
 
Dankzij nieuw beleid en inspanningen van de bevolking is het aantal grotere evenementen (meer 
dan 2500 bezoekers) in Oosterhout fors toegenomen in de afgelopen jaren. Ook zijn er vanuit Sport 
en het programma Jong, project Oosterhout 200 jaar Stad en het beleidsveld Toerisme bijdragen en 
inzet geleverd om meer en nieuwe evenementen te organiseren.  

2.1 Actiepunten uit Nota evenementenbeleid 2007 
Wat moesten we doen volgens de Nota Evenementenbeleid 2007?   
 

1. VVV en Uitpunt ontwikkelen een gezamenlijke database met een evenementenoverzicht. 
Beide organisaties hebben een bemiddelende rol bij “agendaconflicten”. Daarnaast gaan ze 
intensiever samenwerken op het gebied van promotie van Oosterhoutse evenementen; zo 
wordt bijvoorbeeld de start van het evenementenseizoen beter gemarkeerd. 

 
Wat hebben wij daarvoor gedaan: 
VVV en Uitpunt hebben in 2008 een convenant ondertekend waarin zij hun samenwerking hebben 
bekrachtigd. Zij beheren gezamenlijk een database waarop de Oosterhoutse Uit- Agenda via 
www.uitinoosterhout.nl en de VVV-agenda via www.vvvoosterhout.nl zijn gebaseerd. Op provinciaal 
niveau wordt één website ontwikkeld voor Toerisme en Cultuur, geïnitieerd door Vrijetijdshuis Bra-
bant, de marketingorganisatie die het vrijetijdsbeleid van de provincie Noord- Brabant uitvoert en 
mede vormgeeft.  
 
Het Uitpunt adviseert de organisatoren bij, in de agenda aangemelde conflicterende activiteiten. Er 
is een evenementenkalender op de website gezet toen bleek dat daar bij een aantal organisatoren 
behoefte aan bestond. Op deze kalender staan alleen de grotere evenementen die (tijdelijk) plaats-
vinden in de openbare ruimte die voor iedereen toegankelijk zijn en bedoeld ter lering en/of ter ver-
maak. Theater, buurtfeesten, straatspeeldagen en buurthuisbeurzen vallen hier niet onder. De eve-
nementenkalender komt tot stand in samenwerking met de gemeente. 
 
Sinds 2008 vraagt de gemeente jaarlijks aan het eind van het jaar aan alle organisatoren hun eve-
nement voor 1 januari aan te melden. Er bestond een grote behoefte bij politie, brandweer en 
GHOR, maar ook bij horecaondernemers en bewoners om ruim van te voren te weten welke eve-
nementen waar plaats gaan vinden. Meldingen en vergunningaanvragen worden in de evenemen-
tenkalender van het Uitpunt verwerkt. 
 
De VVV heeft zich ingezet voor de organisatie van een Schaatsbaan op de Heuvel rond kerstmis in 
2008. De schaatsbaan was een groot succes en trok in 24 dagen 18.000 bezoekers 
Voor wat betreft de Uitmarkt lijkt de behoefte aan een duidelijke start van een seizoen te zijn afge-
nomen. Met de ontwikkeling van internet voor informatie, kaartverkoop en aanmelding voor lidmaat-
schappen hoeft het publiek niet naar een markt om geïnformeerd te worden. Verschillende keren 
zijn organisaties bij elkaar gaan zitten om een soort ‘Uitmarkt’ te organiseren in september. Er bleek 
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echter geen animo voor te zijn. Het evenementenprogramma in Oosterhout is goed gevuld van april 
tot oktober en de behoefte om een startmoment te creëren lijkt niet aanwezig.  
 
Resultaat Gereed 
Advies  Het ‘Markeren van de start van het evenementenseizoen met een Uitmarkt” als on-

derdeel van actiepunt 1 te schrappen. 
 

2. Er wordt gekozen voor een systeem van “materiële ondersteuning”, in de vorm van gratis 
dienstverlening, door de gemeente. De criteria hiervoor worden helder omschreven.  

a. Hierbij wordt overigens wel onderscheid gemaakt tussen commerciële en niet-
commerciële evenementen. Organisatoren van commerciële evenementen gaan be-
talen voor het gebruik van gemeentelijke grond.  

b. Daarnaast worden de al bestaande gemeentelijke subsidieregels voor culturele 
evenementen herijkt én komt er een gemeentelijke subsidie van € 35.000 voor het 
initiëren en stimuleren van nieuwe initiatieven. Deze subsidie is in het bijzonder be-
doeld voor het vullen van de “gaten” in de evenementenprogrammering: in 2011 
rond de feestdagen, periode zomervakantie én – al dan niet in combinatie hiermee – 
evenementen voor de doelgroep jongeren.  

 
Wat hebben wij daarvoor gedaan: 
De materiële ondersteuning wordt opgenomen in “Spelregels voor evenementen” die in 2011 aan 
het college worden voorgelegd. 
 

a. Dit actiepunt bleek moeilijk uit te voeren omdat het begrip commercieel een relatief begrip 
is. Definities voor niet-commercieel zijn: voor de liefhebberij, niet gericht op het maken van 
winst, niet met het doel om geld te verdienen, amateur- en vrijwilligersorganisaties. Zo zijn 
er enerzijds evenementenorganisaties die een stichtingsvorm hebben en weliswaar niet op 
winst gericht zijn volgens de statuten, maar wel jaarlijks dikke winst weten te behalen. An-
derzijds zijn evenementen als rondreizende circussen winstgericht maar weinig winstgevend 
ondanks het inschakelen van de gezinsleden als vrijwilligers. Bovendien zijn een aantal 
evenementen duidelijk niet-commercieel te noemen, maar worden door diezelfde organisa-
ties wel commerciële horecaondernemers ingehuurd. Naast het discutabele onderscheid 
tussen commerciële en niet-commerciële evenementen vraagt dit actiepunt veel administra-
tieve rompslomp waar de gemeentelijke organisatie niet op is ingericht. In hoofdstuk 4, on-
der financiën worden voorstellen gedaan om bepaalde activiteiten die de gemeente voor 
evenementen verricht voor evenementenorganisaties te laten vergoeden en de kosten af-
hankelijk te laten zijn van de werkelijk gemaakte kosten. 

 
b. De volgende evenementen zijn gesubsidieerd ter aanvulling van de evenementenprogram-

mering: 
• Schaatsbaan op de Heuvel 2008/ 2009  
• Zomerconcerten Harmonievereniging 2009   
• Jongerenevenement Bikinizz 2009  
• 10-daags Cultureel Festival Kunst op Markt (KOM) 2010  
• Kaais Zomercarnaval  2010 
• Jongerenevenement Bikinizz 2010  
• Jongerenevenement Dreamvillage 2010  
• Zomer- en winteractiviteiten voor jongeren 2008 - 2010 
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Resultaat Gedeeltelijk uitgevoerd.  
Advies  Andere kosten dan grondverbruik laten vergoeden. Spelregels voor evenementen in 

2011 vaststellen. De opdracht van de coalitie (Coalitieakkoord 2010) om -
evenementen die zonder subsidie voort kunnen bestaan niet meer te subsidiëren -  
verwerken in de subsidieregels. 

  
 

3. Er komt een onderzoek naar de haalbaarheid van een facilitair bedrijf, dat stichtingen, vere-
nigingen en organisaties ondersteuning biedt in de vorm van onder andere decorbouw en 
licht en geluid. Daarbij wordt tevens de mogelijkheid betrokken om de Mienushal buiten het 
carnavalsseizoen een rol te geven voor organisatoren van evenementen. In dit onderzoek 
wordt de vraag meegenomen in hoeverre het Vrijwilligerspunt (VIP) van Surplus (voorheen 
Merites) organisatorische ondersteuning kan verlenen en of de combinatie Uitpunt/VVV een 
sterkere rol kan spelen bij het koppelen van vraag en aanbod. 

 
Wat hebben wij daarvoor gedaan: 
Vanuit programma Samenleving en vanuit het cultuurbeleid zijn respectievelijk de Ideaale Fabriek 
en een digitaal Huis voor Amateurs in gang gezet. Deze ontwikkelingen sluiten aan bij de behoefte 
van het culturele veld en bovenstaand actiepunt.  
 
Resultaat Niet uitgevoerd.  
Advies  Het onderzoek naar de haalbaarheid van een facilitair bedrijf aan laten sluiten bij 

huidige ontwikkelingen en, indien haalbaar,  samen met betrokken partijen uit te 
gaan voeren. 

 
4. De gemeente Oosterhout stelt een evenementencoördinator aan, bij wie organisatoren van 

evenementen met alle vragen betreffende vergunningverlening en ondersteuning terecht 
kunnen. De evenementencoördinator functioneert in deze als “front office”, heeft een pro-
actieve houding en adviseert voorafgaand aan het feitelijk indienen van de vergunningsaan-
vraag over het voorkomen van mogelijke knelpunten. 

 
Wat hebben wij daarvoor gedaan: 
Vanaf mei 2007 zijn extra uren vrijgemaakt voor coördinatie van evenementen. Per 1 april 2008 is 
een parttime (0,3 fte) evenementcoördinator aangesteld. In de aanloop naar het feestjaar 2009 
(Oosterhout 200 jaar stad) bleek dat er extra uren nodig waren om alle nieuwe evenementenorgani-
saties te woord te kunnen staan en de coördinatie voor de vergunningverlening van die nieuwe initi-
atieven rond te krijgen. Dit is binnen de huidige formatie opgelost. Grotere evenementen zijn sinds 
2009 echter structureel toegenomen en de roep om gemeentelijke regie om de belangen van alle 
partijen te bewaken wordt groter.  
 
Het college heeft in juli 2010 besloten in principe evenementencoördinatie onder te willen brengen 
bij de nieuwe eenheid Veiligheid gezien de risico’s die bij ieder evenement van enige omvang op het 
gebied van openbare orde en veiligheid spelen. De taken en de daarbij behorende uren inzet zijn 
daarmee vastgelegd. 
 
De taken van de evenementencoördinator zijn grofweg in drie onderdelen te onderscheiden: 

a. Het uitvoeren van het evenementenbeleid waarbij de nadruk ligt op het bevorderen van een 
interessant evenementenprogramma (met bijzondere aandacht voor jongerenevenementen 
en spreiding over het jaar). 
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b. Het uitvoeren van het evenementenbeleid waarbij de nadruk ligt op het vergemakkelijken 
van het aanvragen van een vergunning (deregulering).Daar maakt behandelen van over-
lastmeldingen, klachten en bezwaren op evenementen onderdeel van uit. 

c. Het voorkomen van overlast, incidenten en escalaties voor vrijwilligers, bezoekers en om-
wonenden van evenementen, gericht op openbare orde en veiligheid, milieu en volksge-
zondheid. 

 
Resultaat Uitgevoerd. 
 

5. De vergunningverlening wordt vereenvoudigd, overeenkomstig de aanbevelingen van het 
regionale rapport van de Kamer van Koophandel. Kleine evenementen hoeven alleen maar 
gemeld te worden. Voor grote evenementen wordt een meerjarige vergunning afgegeven. 

 
Wat hebben wij daarvoor gedaan: 
In 2007 is een nieuw aanvraagformulier voor evenementen ontwikkeld dat via de website 
www.oosterhout.nl is te downloaden. Het formulier is vereenvoudigd en geschikt gemaakt voor klei-
ne en grote evenementen. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van 2010 is opgenomen 
dat kleine evenementen geen vergunning hoeven aan te vragen maar met een melding mogen vol-
staan. Het onderzoek naar meerjarenvergunningen loopt en de pilot met het Parkfeest is gestart. De 
uitkomst hiervan wordt in 2011 meegenomen in het voorstel voor ”Spelregels voor Evenementen”. 
 
Inmiddels heeft Politieregio Midden-Westbrabant evenementenbeleid ontwikkeld met aanbevelingen 
aan de 26 gemeenten in de regio waarin onder andere verwezen wordt naar het aanvraagformulier 
dat Breda hanteert. De Politieregio adviseert een uniforme aanpak van evenementenbeleid binnen 
de gemeenten zodat de hulpdiensten hun inzet kunnen uniformeren voor alle gemeenten. Daarnaast 
wil onze gemeente meer mogelijkheden voor het digitaal aanvragen voor vergunningen. In hoofd-
stuk 4 wordt hier verder op ingegaan onder knelpunten en veiligheid. 
 
Resultaat Gedeeltelijk uitgevoerd.  
Advies  Spelregels voor evenementen in 2011 vaststellen. In het aanvraagformulier opne-

men dat de evenementenorganisatie van tevoren moet afstemmen via Uitpunt of 
VVV. 

 
6. De vergunningverlening wordt versneld. Binnen zes (nu 8) weken na indiening wordt een 

besluit op een verzoek genomen. Hiervoor is het nodig dat het overleg tussen gemeentelijke 
disciplines en overige betrokken diensten wordt geïntensiveerd. Grote evenementen die 
veel publiek trekken vragen uit oogpunt van openbare orde en veiligheid om een langere 
voorbereidingstijd. De evenementencoördinator vervult in dit kader een pro-actieve rol. 

 
Wat hebben wij daarvoor gedaan: 
In de praktijk blijkt dat vooral de voorbereiding van grotere evenementen veel tijd vraagt van de or-
ganisator en dat tot kort voor de datum van het evenementen wijzigingen worden doorgegeven ter 
verwerking in de vergunningverlening. 
 
Er worden mogelijkheden onderzocht om het proces van vergunningverlening verder te optimalise-
ren en te verduidelijken zodat de gemeente voldoende tijd heeft om de vergunning te verlenen en de 
organisator in een vroeger stadium weet waar hij rekening mee moet houden. Efficiency en effectivi-
teit voor organisator en gemeente staan hierbij centraal. 
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Resultaat Uitgevoerd. 
Advies   Proces van vergunningverlening verder optimaliseren. 
 

7. Nog voor het eind van 2007 stelt het college een overzicht vast van locaties in Oosterhout 
die geschikt zijn voor evenementen (inclusief de mate van belastbaarheid). 

 
Wat hebben wij daarvoor gedaan: 
Het locatieoverzicht is gereed. Om de mate van belastbaarheid te kunnen beoordelen zal echter 
eerst helder moeten zijn wat daar onder verstaan wordt. Met belastbaarheid kunnen we iets duidelijk 
maken over de balans tussen draaglast en draagkracht voor het evenemententerrein en de omge-
ving op het vlak van openbare orde, veiligheid, volksgezondheid en milieu. Belastbaarheid is van 
meerdere interne en externe factoren afhankelijk. Het toekomstbeeld dat de gemeente heeft over 
evenementen op haar grondgebied is daarbij bepalend: vinden we dat er naar verhouding even veel 
activiteiten voor kinderen, jongeren, ouderen als voor families moeten zijn? En waar kunnen deze 
activiteiten plaats vinden? Vinden we dat evenementen bezoekers uit de regio aan moeten trekken?  
In hoofdstuk 4 onder Trends en knelpunten wordt hier verder op ingegaan. 
In bijgaand locatieoverzicht (bijlage 5) zijn evenementenlocaties met de bijbehorende voorzieningen 
in beeld gebracht.  
 
Resultaat  Uitgevoerd. 
Advies  Belastbaarheid van locaties in visie en beleidsregels opnemen. 
 

8. De verdere uitwerking van het evenementenbeleid vindt plaats in nauw overleg met evene-
mentenorganisatoren. Daarnaast vindt eens per half jaar overleg plaats met alle Ooster-
houtse evenementenorganisatoren over praktische aangelegenheden. 

 
Wat hebben wij daarvoor gedaan: 
Er heeft een overleg met de evenementenorganisatoren plaatsgevonden in 2009. Deze groep orga-
nisatoren gaf aan één overleg per jaar voldoende te vinden. Met 12 evenementenorganisatoren 
wordt jaarlijks een uitgebreid gesprek ter voorbereiding van het evenement gevoerd en een evalua-
tiegesprek waarin alle knelpunten van het evenement aan de orde komen. Daarnaast zijn veertien 
organisatoren van grotere evenementen (vanaf 2.500 bezoekers) in 2010 bij elkaar gekomen om 
samen met de gemeente een oplossing te zoeken voor aantal specifieke knelpunten. Hier wordt 
verder op ingegaan in hoofdstuk vier onder  ‘Knelpunten’. 
 
Resultaat Uitgevoerd. 
 

9. Het totaal aan wettelijke regelgeving wordt gebundeld, vereenvoudigd en vertaald naar al-
gemeen geldende regelgeving en vervolgens beleidsmatig vastgesteld.  

 
Wat hebben wij daarvoor gedaan: 
De “Spelregels voor evenementen in Oosterhout”  worden binnenkort aan het college aangeboden. 
Ze gaan bestaan uit beleidsregels waar organisatoren zich aan moeten houden (wat vragen wij?) en 
uit een omschrijving van de voorzieningen en dienstverlening die de organisatoren van de gemeente 
mogen verwachten (wat mag men van ons verwachten?). Deze informatie zal vervolgens op de 
website van de gemeente te vinden zijn.  
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Resultaat In uitvoering.  
Advies  Spelregels voor evenementen  in 2011 vaststellen. 
 

10. Het beleid op het gebied van evenementen wordt vertaald in een publieksfolder, vindproduc-
ten op de gemeentelijke website en een handboek gemeentelijke dienstverlening. In dit 
handboek wordt via een productencatalogus duidelijk gemaakt wat voor ondersteuning bij 
welke evenement van toepassing is. Verder wordt opgenomen hoe de verschillende verant-
woordelijkheden liggen, wat kan en mag van de gemeente verwacht worden en wat van de 
organisator. 

 
Wat hebben wij daarvoor gedaan: 
Door de voorbereiding van de festiviteiten voor “Oosterhout 200 jaar stad” en het groot aantal eve-
nementen in 2009 is later gestart met het opstellen van “Spelregels voor evenementen”. Bij de op-
stelling van het handboek wordt gebruik gemaakt van het concept dat via de evenementennota “Re-
gionale inzet bij evenementen in de regio Midden- en West-Brabant” is aanbevolen. 
 
Resultaat In uitvoering.  
Advies  Spelregels voor evenementen en handboek in 2011 vaststellen. 
 

11.  Evenementen moeten bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een 
functiebeperking. 

 
Wat hebben wij daarvoor gedaan: 
Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van 2010 moet bij het aanvragen van vergun-
ningen voor evenementen getoetst worden of de belangen van openbare orde, veiligheid, volksge-
zondheid of milieu niet geschaad worden. Een vergunning kan echter niet geweigerd worden op 
basis van specifieke bereikbaarheid of toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking.  
Samen met het Gehandicaptenplatform Oosterhout en de GHOR worden beleidsregels opgesteld 
die enerzijds matchen met de APV en anderzijds zorgen dat mensen met een functiebeperking niet 
uitgesloten worden van deelname aan evenementen. Deze beleidsregels maken deel uit van “Spel-
regels voor evenementen in Oosterhout”.  
 
Resultaat In uitvoering. 
Advies  Evenementen moeten veilig zijn en de volksgezondheid of milieu mag niet geschaad 

worden. De specifieke bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van eve-
nementen voor mensen met een functiebeperking worden zo veel mogelijk gestimu-
leerd maar kunnen niet gewaarborgd worden. Dit wordt verwerkt in Spelregels voor 
evenementen die in 2011 worden vastgesteld. 

  

2.2 Evenementen in 2007, 2008, 2009 en 2010 
Het evenementenprogramma in Oosterhout is gevuld van half april tot 1 oktober met bijna wekelijkse 
evenementen van enige omvang, zie bijlage 4. Voor jongeren zijn er evenementen toegevoegd aan 
het voormalige programma van 2007: zomeractiviteiten voor kinderen op de Markt in 2008,  
Schaatsbaan in 2008/2009, Bikinizz op de Markt in 2009 en 2010 en Dreamvillage in 2010.  
Kunst op Markt (KOM) is het eerste evenement in Oosterhout waarbij beeldende kunst centraal 
staat. De organisatoren willen KOM verder laten uitgroeien tot een evenement van regionale en 
nationale betekenis.  
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Het feestjaar ‘Oosterhout 200 jaar stad” heeft een impuls gegeven het evenementenprogramma met 
evenementen als Kaais Zomercarnaval, Bikinizz, KOM en Oosterhout Live.  
In onderstaande tabellen wordt overzicht gegeven van alle  evenementen, bezoekersaantallen en de 
gebruikte locaties van 2007 t/m 2010. 
 
De groei in evenementen is goed af te lezen uit de toename van evenementen met meer dan 2500 
bezoekers. Zoals uit onderstaande tabellen blijkt heeft het feestjaar 2009 de stad een enorme im-
puls gegeven. Deze trend heeft zich in 2010 voortgezet. 
 
Categorie  Bezoekersaantallen 2007 2008 2009 2010 
I ≤ 100  46 38 39 36 
II 101 – 2500 72 82 97 91 
III ≥ 2500 18 21 26 28 
Totaal  136 140 162 154 
 
Onderstaande tabel geeft een beeld van de verspreiding van de evenementen over de diverse loca-
ties. 
 
Aantal evenementen per locatie 2007 2008 2009 2010 

Heuvel  3  6  3 4 

Slotpark  2  3  4 4 

Dorst  4  9  13 5 

Slotjesveld  5  3  8 7 

Oosteind  3  6   6 7 

Centrum *   9  7  5 10 

Markt  15  19 22 14 

Den Hout  9  14  8 12 

Binnenlocaties  16  17  21 11 

Straat of buurtfeest 31  24  35 37 

Overig 39 32 37 43 

Totaal 136 140 162 154 

     
* Heuvel, Markt en Slotlaan en/of  winkelstraten     
Overzicht van evenementen per locatie 

 

In bijlage 1 zijn tabellen en grafieken opgenomen die een indruk geven van de groei en ontwikkeling 
van evenementen in Oosterhout.
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2.3. Wat hebben we bereikt? 

In het rapport “Economisch belang van toerisme voor Oosterhout” (2009) is de economische bete-
kenis van het toerisme voor de lokale economie geïnventariseerd. De economische effecten van de 
verschillende activiteiten zijn modelmatig doorgerekend en vergeleken met de resultaten  uit 2006. 
De meeste bestedingen komen terecht bij de horeca en de detailhandel. Het aandeel van bestedin-
gen door evenementen steeg in deze periode met 12,8 %  en leverde in 2009  € 9.243.750 voor de 
Oosterhoutse horeca- en middenstandsbedrijven op. 
 
Hieronder zijn de resultaten van vier jaar evenementenbeleid samengevat: 
 
 

 
• Een betere afstemming tussen evenementen, zodat er sprake is van een evenwichtige 

spreiding en diversiteit met als doel een complete en gevarieerde evenementenpro-
grammering (zowel in tijd als doelgroep). 

• Na het vaststellen van de “Spelregels voor evenemen ten” weten de organisatoren van 
evenementen welke ondersteuning ze van de gemeente mogen verwachten en wat de 
gemeente van hen verwacht. Er is duidelijkheid over  de locaties. en hun maximale be-
lastbaarheid waar in Oosterhout (buiten)evenementen  kunnen plaatsvinden 

• Organisatoren van evenementen hoeven nog maar op éé n plek in de gemeentelijke 
organisatie hun vraag neer te leggen en het aanvrag en van een vergunning is een-
voudiger. 

• Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de bij de org anisatoren van evenementen 
aanwezige kennis en expertise. 
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3  Trends en knelpunten 

3.1 Trends 
Zoals eerder gesteld zien we een toename in aantal en omvang van evenementen. Nederlanders 
willen steeds meer, in steeds grotere groepen samenkomen en activiteiten gezamenlijk doen en 
beleven. (voorbeelden: evenementen, markten, Ikea, tuincentra, voetbal etc.). De buitenruimte leent 
zich daar goed voor. Dit is een trend die niet alleen in Oosterhout plaatsvindt. Landelijk bestaat er 
een toenemende interesse in evenementen bij publiek en organisatoren. Gemeenten gaan zich ont-
wikkelen op dit vlak, met Rotterdam als evenementenstad aan kop.  
De evenementen in Oosterhout trekken niet alleen Oosterhouters zelf aan. Ook het aantal bezoe-
kers uit de regio of uit het gehele land neemt toe. We zien dit bij evenementen zoals Parkfeest, de 
International Exhibition of Art in de basiliek van Sint Jansbasiliek,  de  “80 van Oosterhout” en  het 
Nederlandse Popfestival “Oosterhout Live”. Goedlopende evenementen zijn een aanwinst voor de 
stad qua vertier voor inwoners en ander publiek en qua inkomsten voor middenstand en horeca.  

3.2  Knelpunten  
In deze paragraaf zullen achtereenvolgens de volgende knelpunten worden gecategoriseerd: Pro-
grammering, Economische en sociale belangen, Openbare orde en veiligheid, verkeer, milieu, 
volksgezondheid en financiën. 

3.2.1 Programmering 

De programmering voorziet momenteel niet in evenementen rond de feestdagen in december. 
De Schaatsbaan op de Heuvel was een groot succes voor kinderen, hun ouders en voor jongeren 
want trok in 24 dagen 18.000 bezoekers. Het organiseren van een evenement in de winterperiode 
blijkt echter niet zonder gemeentelijke financiële ondersteuning te lukken.  

 
• Geadviseerd wordt een organisatie te zoeken die met  beperkte subsidie in staat is om 

buiten of binnen een evenement rond de kerstvakanti e te organiseren.  

3.2.2 Economische en sociale belangen 

De vereniging Centrum Bewoners Oosterhout (CBO) heeft eind 2010 via een enquête onderzoek 
gedaan onder de bewoners in het centrum.  Globaal de helft van de bewoners is van mening dat er 
voldoende evenementen zijn. Eén op de drie bewoners heeft opmerkingen en klachten over de ge-
luidssterkte en de tijdsduur van evenementen in het centrum. Ook zou er meer variatie in het aan-
bod mogen komen voor de verschillende leeftijdscategorieën. CBO vindt dat te veel dynamiek in het 
Centrum, met de daarbij horende geluidsoverlast, niet past bij de gedachte van  de gemeente om 
het centrum aantrekkelijk te maken voor huisvesting van senioren. In onderstaande tabel is een 
overzicht opgenomen van de evenementen op de Markt, Heuvel in het centrum, in het Slotpark en 
op het Slotjesveld.  
 
Aantal evenementen per locatie in de binnenstad 2007 2008 2009 2010 

Heuvel  3  6  3 4 

Slotpark  2  3  4 4 

Slotjesveld  5  3  8 7 
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Centrum (directe omgeving Markt of Heuvel)  9  7  5 11 

Markt  15 19  22 14 

Totaal 34 38 42 40 

 
Uit dit overzicht blijkt dat het aantal evenementen in het centrum weinig is toegenomen. De evene-
menten nemen echter aanzienlijk in omvang toe, zoals blijkt uit onderstaande tabel waarin zichtbaar 
is dat het aantal evenementen met meer dan 2500 bezoekers bijna is verdubbeld sinds 2007 van 14 
(8 in de binnenstad)  naar 27 (18 in de binnenstad) evenementen per jaar.  
 
Categorie  Bezoekersaantallen 2007 2008 2009 2010 
III ≥ 2500 14 16 25 27 
 
Er is een trend waarneembaar van verschuiving van kleine kortdurende activiteiten naar grotere en 
langdurigere evenementen. Sinds de herinrichting van de Markt en inzet van nieuw evenementenbe-
leid neemt de belangstelling voor de Markt en omgeving als evenementenlocatie voor grotere eve-
nementen toe. Dit maakt de stad aantrekkelijk (zie programma Centrum +). Daarnaast is het voor 
evenementenorganisaties van belang een groot aantal bezoekers te trekken om een interessant 
programma neer te kunnen zetten.  
 
Geadviseerd wordt: 

• Visie en ambitie voor evenementen in Oosterhout ont wikkelen om het resultaat van 
de inzet van alle partijen te versterken, de kwalit eit van het leven in de stad te verbe-
teren en die beter onder de aandacht te brengen van  een lokaal en nationaal publiek.  
De belangen van bewoners, evenementenorganisaties, h orecaondernemers, Stads-
tuin de Schelp  Winkeliers en Marktkooplieden spelen hier een grote  rol in. 

• Meer mogelijkheden bieden aan organisatoren om hun evenement aan te kunnen 
kondigen door middel van borden en affiches. 

• Een netwerk ontwikkelen voor vernieuwing van het ev enementenprogramma door het 
bundelen van de capaciteiten van de afzonderlijke e venementenorganisaties en het 
benutten van bijzondere locaties zoals het Slotpark . 

3.2.3 Openbare orde en Veiligheid 

De Politieregio Midden- en West-Brabant heeft de evenementennota “Regionale inzet bij evenemen-
ten in de regio Midden- en West-Brabant” vastgesteld (nota commissie Huisman) en de gemeenten 
aanbevolen dit beleid op te nemen in het gemeentelijk beleid. De aanbevelingen uit dit beleid zijn 
grotendeels geïntegreerd in de huidige werkwijze. Een overzicht van voorgestelde en uitgevoerde 
beleidsmaatregelen is in de bijlage toegevoegd.  
 
De toename in aantal en omvang van evenementen vereist een andere begeleiding voor de veilig-
heid van het publiek door gemeente, brandweer, politie en GHOR dan in de voorgaande jaren ge-
woon was. In het afgelopen jaar is samen met de hulpdiensten een werkwijze ontwikkeld die optima-
le samenwerking in gang zet en grote   betrokkenheid vraagt van gemeente en hulpdiensten om de 
belangen van  openbare orde, veiligheid, milieu en volksgezondheid tijdens evenementen te waar-
borgen. Er wordt intensief samengewerkt maar meer efficiency is nodig en mogelijk. 
 



 
 

14-4-2011 9:09:03 14 

• Geadviseerd wordt beleid vast te stellen om openbar e orde, veiligheid, milieu en 
volksgezondheid te waarborgen, aansluitend bij regi onale ontwikkelingen. Samen-
werking tussen hulpdiensten en gemeente is essentie el en duidelijkheid voor organi-
sator en bezoeker een voorwaarde. 

 
3.2.4 Verkeer 
Bij grotere evenementen blijkt parkeergelegenheid in Oosterhout nogal eens tot problemen te leiden. 
Niet alleen omdat een deel van de parkeergelegenheid tot evenementenlocatie omgetoverd wordt 
(de Heuvel bij Parkfeest en Heuvel en Slotjesveld bij de Kermis), maar ook omdat het grasveld op 
het Slotjesveld en in het Lukwellpark niet meer ingericht mag worden als parkeerlocatie sinds de 
provincie dit verboden heeft. In april 2010 is in de Provinciale Milieuverordening (PMV) bepaald dat 
er alleen onder bijzondere voorwaarden geparkeerd mag worden op grondwaterbeschermingsge-
bied. Het is in een grondwaterbeschermingsgebied verboden op eigen terrein te parkeren of par-
keergelegenheid voor motorvoertuigen aan te bieden, indien het terrein niet is voorzien van een 
aaneengesloten verharding. Dit geldt niet voor tijdelijke parkeervoorzieningen voor motorvoertuigen, 
indien maatregelen worden getroffen waarmee wordt gewaarborgd dat de kwaliteit van het grondwa-
ter met het oog op waterwinning doelmatig wordt beschermd. Van het voornemen tot inrichting van 
een tijdelijke parkeervoorziening moet melding gedaan worden (PMV 2010, art 5.1.3.7, lid 5, 6 en 7). 
 

• Geadviseerd wordt parkeermogelijkheden en gewenste bewegwijzering bij evenemen-
ten  in kaart te brengen en regelgeving daarover op  te nemen in “Spelregels voor 
evenementen”. 

• Geadviseerd wordt de fietsenstallingen in de binnen stad te openen tijdens evenemen-
ten in het centrum. 

3.2.4 Milieu 

Het merendeel van de klachten van omwonenden tijdens of na een evenement in de afgelopen jaren 
betrof geluidsoverlast. In de “Spelregels voor evenementen” zullen regels over geluidniveau opge-
nomen worden. Om te kunnen handhaven tijdens een evenement zijn langdurige geluidsmetingen 
nodig. De bediening van de huidige geluidsapparatuur is handmatig en is daarom te arbeidsinten-
sief. Apparatuur waarmee de dienstdoende ambtenaar met een telefoonverbinding overschrijding 
van de vastgestelde maximale geluidsniveaus kan waarnemen kan dit oplossen. 
 

• Geadviseerd wordt binnen het huidig evenementenbudg et geluidsapparatuur aan te 
schaffen waarmee continue meting op afstand kan wor den verricht.  

3.2.5 Financiën 

In het collegeakkoord en in de operatie Stofkam zijn een aantal uitgangspunten en onderzoeken 
opgenomen die een efficiëntere uitvoering van het evenementenbeleid moeten borgen. 
 

• Geadviseerd wordt efficiencymaatregelen en onderzoe ken mee te nemen in de aan-
scherping van evenementenbeleid door het opstellen van een Nota Evenementenbe-
leid 2011. 

 
Voor het in behandeling nemen van iedere aanvraag voor een evenementenvergunning zijn € 33,10 
legeskosten verschuldigd, zonder onderscheid naar omvang van het evenement. 
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• Geadviseerd wordt de legeskosten aan te passen aan de werkelijk gemaakte kosten 
voor de vergunning. 

 
De opdracht van de coalitie (Coalitieakkoord 2010) om evenementen die zonder subsidie voort kun-
nen bestaan niet meer te subsidiëren zal verwerkt worden in de subsidieregels voor evenementen 
die in 2011 aan het college voorgelegd worden.  
 

3.3 Evaluatiegesprek met evenementenorganisaties 
Op 24 november 2010 hebben 14 evenementenorganisaties met de gemeente gesproken. Zij heb-
ben een aantal wensen kenbaar gemaakt en knelpunten van de afgelopen jaren benoemd. Een 
aantal punten zijn al aan de orde geweest in deze nota: 
 
01. Vereenvoudiging van de jaarlijks terugkerende vergunningaanvraag (zie blz. 6) 
02. Duidelijkheid over de kosten van afvalverwerking (spelregels voor evenementen, blz. 8) 
03. Plaatsing meer en goedkope reclameborden (blz. 12) 
04. Duidelijke veiligheidsvoorschriften (blz. 8) 
05. Beperkte capaciteit fietsenstalling 
06. Meer parkeercapaciteit door opening parkeergarages 
07. Samenwerking organisaties en gemeente om gebruik van alcohol door jongeren onder de 16 
jaar tegen te gaan 
08. Handhaven terrasvergunningen 
09. Meldkamer is te weinig op de hoogte van aanrijdroutes bij evenementen 
10. Jaarlijkse bijeenkomst met 15 van de grootste evenementenorganisaties 
 

• Geadviseerd wordt bovenstaande punten, toe te voege n aan de voorgaande adviezen 
en te verwerken in beleidsregels en actualisering v an huidig beleid.  
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4.Samenvatting 
Na het vaststellen van de Nota Evenementenbeleid in 2007 is het aantal evenementen toegenomen 
in omvang en aantal. Het evenementenprogramma in Oosterhout is gevuld. Ieder weekend zijn er 
evenementen van enige omvang vanaf half april tot 1 oktober. Dat is goed voor de stad en draagt bij 
aan de ontwikkeling van Oosterhout als Familiestad. Waar in de afgelopen jaren ieder idee of con-
cept is verwelkomd en ondersteund, zou er in de volgende periode meer aandacht besteed moeten 
worden aan kwaliteit en aantrekkingskracht ook voor publiek buiten Oosterhout. Dit moet onder-
steund worden door een gemeentelijke visie op de betekenis van evenementen voor Oosterhout 
voor de korte en langere termijn. Daarbij staan de volgende uitgangspunten centraal: 

• Veiligheid is voorwaarde 
• Verdere vereenvoudiging van vergunningverlening 
• Kwaliteit en omvang van het evenement boven totaal aantal evenementen. Vernieuwing is 

essentieel 
• Divers, interessant programma, voor kinderen, jongeren, ouderen of familie, gericht op groot 

publiek (meer dan 5.000 bezoekers) of kleinschalig?. Alleen voor Oosterhout of voor de ge-
hele regio? 

• Het betrekken van de beleidsvelden cultuur, sport, toerisme en recreatie 
• Er wordt een relatie gelegd met het nieuwe gemeentelijke programma Voorzieningen. 

 
 

Voorgesteld wordt om de Nota Evenementenbeleid 2007  verder aan te scherpen en daarbij 
onderscheid te maken tussen Evenementenbeleid – pro grammering, samenwerking en coör-
dinatie-  en het Vergunningenbeleid – openbare orde  en veiligheid, milieu en gezondheid, 
samenwerking en coördinatie – en de relatie tussen beide. De in deze nota gedane adviezen 
zullen daarin uitgewerkt worden.  
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5. Geraadpleegde literatuur 
• Evenementen in de regio Midden- en West-Brabant, een eenduidige opzet voor regionale 

inzet van hulpdiensten, (Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, maart 2008) 

• Monitor Toerisme Oosterhout 2009, economisch belang van toerisme voor Oosterhout (af-
deling Service en Ondersteuning, taakgroep Onderzoek & Statistiek, 19-2-2010) 
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Bijlage 2. Programma feestjaar Oosterhout 200 jaar stad 
   
01-01-2009 Nieuwjaarsduik op de Markt Stichting Oosterhoutse Gildefeesten 
02-01-2009 Nieuwjaarsbijeenkomst en feestelijke ope-

ning feestjaar in De Bussel 
Gemeente Oosterhout 

11-01-2009 Nieuwjaarsconcert Harmonie Vereniging 
Oosterhout 

HVO 

   
04-04-2009 Parkfeest Anders in het park Stichting Parkfeest 
05-04-2009 Voorverkoop Parkfeest in het park Stichting Parkfeest 
   
03-05-2009 “Oosterhout Bezongen” in Stadstuin De 

Schelp 
Ut Kaaiendonks kepelleke 
d’Askruizen 

17-05-2009 Korenfestival op verschillende locaties in 
het Oosterhoutse centrum 

Pop- en Musicalkoor Sparkling Peop-
le i.s.m. De Vrienden Van… 

23-05-2009* Nostalgische Weekmarkt Gezamenlijke marktkooplieden 
   
14-06-2009 “Rechtspraak anno 1800” op de Markt Ratatouille 
   
10-07-2009 Amazing Meezing Spektakel op de Markt Pieter Maassen, Frank Antens en 

Frans Brekelmans 
11 t/m 18 juli Feestweek 

• Stadse Fratsen op diverse locaties 
(11/7) 

• Open Golfkampioenschappen Oos-
terhout (11/7)** 

• Kunstroute (11/7 park en 12/7 
Markt) 

• Beachfeest op de Markt (12/7) 
• Opening Historisch Informatie Punt 

(11, 13 of 14/7)* 
• “Oosterhout, waar slaat dat op”  

(15/7) 
• “ Stilstaan bij het beeld van”*  
• Fietsroute Historisch Oosterhout* 
• Kunstbanken* 

 
Wim Hendriks cs 
 
Oosterhoutse Golfclub 
 
Atelier Riel 
 
Stichting NEP 
Theek 5 
 
Antens Music Creations 
 
Stichting Prisma 
Stichting Fietsroute Historisch O’hout 
Kunstcollectief op de Banken 

19-07-2009 Volksfeest ter afsluiting feestweek Gemeente Oosterhout 
   
06-09-2009 Zomercarnaval De Gangmaokers 
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 Bijlage 3. Evenementenprogramma 2011 
 
Maand Evenement Datum Website evenement 

Maand Evenement Datum Website evenement 

Februari Kaaise dweildag 13 feb www.kaaisedweildag.nl 

 Smulnarrenbal 19 feb www.smulnarren.nl 

 Oosterhoutse Gildefeesten 26 en 27 feb www.oosterhoutsegildefeesten.nl 

Maart Carnaval 5 t/m 8 mrt www.smulnarren.nl 

April Paaspop Den Hout 23 en 24 apr www.paaspop.com 

 Koninginnenacht 29 apr  

 Koninginnedag 30 apr  

Mei Kaaienloop 7 mei www.kaaienloop.nl 

 80 van Oosterhout 7 en 8 mei www.stichtingmarktoosterhout.nl 

 

Opening Beeldententoonstelling Stadstuin de 

Schelp 15 mei www.stadstuindeschelp.nl 

 Start voorverkoop Parkfeest 15 mei www.parkfeest.nl 

 Avondvierdaagse Oosterhout 24 t/m 27 mei www.avondvierdaagseoosterhout.nl 

Juni Jaarmarkt Den Hout 2 jun www.jaarmarkt-denhout.nl 

 Fiets 3-daagse 7 t/m 9 jun www.fietsdriedaagseoosterhout.nl 

 Avondvierdaagse Dorst 14 t/m 17 jun  

 Parkfeest 17 t/m 19 jun www.parkfeest.nl 

 Midzomer Nachtfeest en kermis Dorst 17 t/m 19 jun www.nieuwsuitdorst.nl 

 Steptocht Den Hout 18 jun www.steprace.nl 

 Bikinizz 25 en 26 jun www.bikinizz.com 

Juli Oosterhout Live 1 en 2 jul www.oosterhout-live.nl 

 Kunst op Markt 1 t/m 10 jul www.stichtingmarktoosterhout.nl 

 Pruvement 3 jul www.festivalkom.nl 

    

 Openlucht Filmfestival 

16, 23 en 30 

jul www.filmtheaterdebussel.nl 

Augustus Openlucht Filmfestival 6 en 13 aug www.filmtheaterdebussel.nl 

 Fietscampingtocht 7 aug www.vvvoosterhout.nl 

 Floralia Country Festival 14 aug www.floraliacountry.nl 

 Kermis Oosterhout 19 t/m 24 aug www.kermisoosterhout.nl 

 Etapastour Sportief 27 aug. www.la-cantina.nl 

 Etapastour Recreatief 28 aug www.la-cantina.nl 

 Mosselfeest 28 aug  

 Dream Village 28 aug www.dreamvillage.nl 

September Kaais Zomercarnaval 3 en 4 sep www.kaaiszomercarnaval.nl 

 Blues en Roots festival 8 t/m 11 sep www.oosterhout-blues.nl 

 Oosteinds spektakel en kermis 9 t/m 11 sep www.oosteindsspektakel.nl 
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 Open monumentendag 10 en 11 sep www.openmonumentendag.nl 

 Overzichtstentoonstelling Open Ateliers 13 t/m 18 sep www.openateliersoosterhout.nl 

 Open Ateliers Oosterhout 17 en 18 sep www.openateliersoosterhout.nl 

 Dommelbergenloop 18 sep  

 Kermis Den Hout 17 t/m 20 sep  

 Oosterhout wandelt 25 sep www.oosterhoutinbeweging.nl 

Oktober Ronde van de Molen 2 okt www.rondevandemolen.nl 

 Abrahamdag 2 okt www.abrahamdag.nl 

November Sinterklaasintocht 13 nov  
 Oosterhout wandelt 25 sep www.oosterhoutinbeweging.nl 

    

Kijk voor een compleet overzicht van geplande evenementen op www.uitinoosterhout.nl 
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Bijlage 4. Beleidsmaatregelen “Regionale inzet bij evenement 
in de regio Midden- en West-Brabant 
 
Door regio voorgestelde maatregelen Uitgevoerd in O osterhout 
Minimale aanvraagtermijn voor evenementen van 12 
weken 

Opgenomen in de APV van 2010 

Eenduidig aanvraagformulier voor een evenemen-
tenvergunning 

(Nog) niet overgenomen. Het aanvraagformulier 
van de gemeente Breda met zijn uitgebreide 
toelichting dient als regionaal model. Het digitale 
model is echter niet geschikt voor Oosterhout. 

Het invoeren van een regionale evenementenkalender 
en het periodiek agenderen ervan voor het Regionaal 
College. 
 

Ingevoerd per kalenderjaar 2009 

Het werken met de quick-scan en de risico-
inschattingsmethodiek 

Alleen de quick-scan wordt gebruikt. De risico-
inschattingsmethodiek is te uitgebreid. 

Het monitoren van geplande en feitelijke inzet van 
politiecapaciteit bij evenementen. 
 

Sinds 2009 

Er wordt in beginsel geen interdistrictelijke politiële 
bijstand verleend voor toezicht en  
handhaving bij evenementen. 
 

Door politie 

Het op teamniveau organiseren van een beperkt 
aantal instructie-avonden per jaar voor evenemen-
tenverkeerregelaars. 
 

Door politie district Oosterhout 

Het instellen van een multidisciplinair samengestelde 
werkgroep onder leiding van een eveneens in te stel-
len stuurgroep ten behoeve van de implementatie van 
dit beleidskader. 
 

Door Politieregio Midden- en West-Brabant 
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Bijlage 5. Locatieoverzicht 
 
Overzicht evenementenlocaties Oosterhout 
Januari 2011 
 

 
Voor een groot aantal is de contactpersoon de gemeente Oosterhout is. De contactgegevens van de 
gemeente Oosterhout zijn: 
  
Gemeente Oosterhout 
Contactpersoon:  Evenementencoördinator 
Bezoekadres:   Slotjesveld 1  
Postcode en woonplaats: 4900 GB  Oosterhout    
Telefoon:   140162 of 06 52366013 
E-mail:     stadhuis@oosterhout.nl  
Website:   www.oosterhout.nl 
Openingstijden: Gemeentehuis is open van  maandag tot en met donderdag van 

09.00 - 15.00 uur, vrijdag van 09.00 - 12.00 uur en donderdagavond 
van 17.00 - 20.00 uur 

 
Op verzoek zijn digitale plattegronden te verkrijgen van evenementenlocaties en omgeving. 
 

 
Floralia, Showtuin  
Contactpersoon:   TH.J.M. van Gorp  
Bezoekadres:   Beneluxweg 63  
Postcode en woonplaats: 4904 SJ  Oosterhout    
Telefoon:   0162 - 45 10 50 
E-mail:    info@floraliashowtuin.nl 
Website:   www.floraliashowtuin.nl en www.floraliacountry.nl 
 

 ca. 6.500 bezoekers 
 

Elektriciteitsaansluitingen. 
          

 Er is een watertappunt aanwezig 
 

Showtuin Floralia is toegankelijk voor minder valide bezoekers.  
 

 
Er kan gebruik gemaakt worden van een nabijliggend grasveld en van de ventweg naast de 
Beneluxweg. 
 
Binnenaccommodatie met 2 toiletten 
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Heuvel 
Contactpersoon: Gemeente 
 

 Oppervlakte van de parkeerplaats is ca. 1.200 m2. Totale oppervlakte ca. 2.900 m2. 
 

De Heuvel beschikt over een elektriciteitskast en een aantal elektriciteitsaansluitingen naast 
H19. 

 

Er is een watertapkraan tussen Heuvel en Slotpark naast H19 en een watertapkraan op de 
Heuvel naast winkel “Loonen”.  

 
De locatie is toegankelijk voor minder valide bezoekers 
 
Er kan geparkeerd worden op het Slotjesveld en de Braak en in parkeergarages van Robben, 

Arendshof en Jumbo. Er zijn fietsenstalling onder de Markt en in de Arendshof. 
 
Geen toiletvoorziening aanwezig.  

 

 
Houtse Heuvel  
. 
Contactpersoon:   Paul Asbreuk, secretaris Vereniging van Eigenaren  
Bezoekadres:   Houtse Heuvel  
Postcode en woonplaats: 4911 AT Den Hout  
Telefoon:   0162 2425249  
E-mail:    secretariaat@houtseheuvel.nl 
 

 Oppervlakte: ca. 29.000 m2 
 

 
Elektriciteitsvoorzieningen aanwezig. 

 

Watertappunt aanwezig 
 

Het gras is zonder het leggen van platen niet begaanbaar voor minder validen 
 
 
Enkele parkeerplaatsen langs de Houtse Heuvel. 

 
Geen toiletvoorziening aanwezig. 
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Lukwellpark tussen Hertogenlaan, Bouwlingstraat en Slotlaan 
 
Contactpersoon:   Gemeente 
 

 Oppervlakte: 9.000 m2. Maximaal aantal bezoekers: ca. 15.000 
 
Twee elektriciteitskasten aanwezig, aan Bouwlingstraat langs Wilhelminakanaal. 
 

 Vier watertappunten aanwezig, aan Bouwlingstraat langs Wilhelminakanaal. 
 

Minder toegankelijk voor minder validen tenzij er grondplaten gelegd worden. 
 
LET OP! Deze locatie valt binnen het grondwaterbeschermingsgebied waar het verboden is te 

parkeren op onverhard terrein zoals het grasveld. Er kan geparkeerd worden op de par-
keerplaatsen van Slotjesveld en Zuiderhout. Fietsenstallingen inrichten is noodzakelijk. 

 
Geen toiletvoorziening aanwezig, wel rioolputten waarop toiletunits aangesloten kunnen 

worden. 
 

 
Markt 
 
Contactpersoon:  Gemeente 
 
 

 Oppervlakte: ca.2.300 m2 inclusief terrassen 
 
 

De Markt beschikt over twee elektriciteitskasten (in de fietsenkelder en naast de Sint 
Jansbasiliek)en over een aantal elektriciteitsaansluitingen. 

 Er is 1 watertappunt naast de kerk. 
 
De locatie is toegankelijk voor minder validen. 

 
Er kan geparkeerd worden op het Basiliekplein, Torenkwartier, Torenplein en  
         Valkenplein. Er zijn fietsenstallingen onder de Markt en in de Arendshof. 
 

Er zijn op de Markt en in op de hoek Mathildastraat/Klappeijstraat plaszuilen. Daarnaast zijn 
er een aantal rioolputten waar toiletunits op aangesloten kunnen worden. 
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Openluchttheater Oosterhout 
Contactpersoon:  Jan Trapman  
Bezoekadres:   Paterserf 16  
Postcode en woonplaats: 4904 AR Oosterhout   
Telefoon:    0162 - 31 73 90  
E-mail:    info@openluchttheateroosterhout.nl  
Website:   www.openluchttheateroosterhout.nl 
 
 

 Oppervlakte: ca. 8.000 m2 
 
 

Er is een elektriciteitskast aanwezig.  
 

 Er zijn watertappunten aanwezig. 
 
 

Het amfitheater is minder toegankelijk voor minder validen omdat de zitplaatsen slechts via 
trappen toegankelijk zijn.   

 
Er kan geparkeerd worden op de parkeerplaatsen tussen de flats op het Paterserf of in de 
wijk.  

 
Er is een toiletgebouw. 
 

 
Slotjesveld  
Contactpersoon:  Gemeente 
 

 Oppervlakte:  
 Grasveld ten noorden van toegangsweg tot parkeerplaats 11.250 m2 
Grasveld ten zuiden van toegangsweg  5.000 m2 
Verharde parkeerplaats 4.350 m2 

 
Er is een elektriciteitskast aanwezig. 

Er is een watertappunt 
 
Het grasveld van Slotjesveld is minder geschikt voor minder validen tenzij er grondplaten 

gelegd worden.  
 
LET OP! Deze locatie valt binnen het grondwaterbeschermingsgebied waar het verboden is te 

parkeren op het grasveld. Er kan geparkeerd worden op Slotjesveld, Arendshof, Arendsplein, Vijzel,  
Mathildastraat, De Braak, Forum Parking (Bouwlingstraat). Er zijn fietsenstallingen onder de Markt 
en in de Arendshof. 
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Rioolputten langs het Slotjesveld aan de van Oldeneellaan aanwezig. 
 

 

 
Slotpark-Oost tussen Slotlaan en Ridderstraat 
 
Contactpersoon:  Gemeente 
 

 Oppervlakte noordelijk grasveld 3.900 m2 en zuidelijk grasveld  7.500 m2  
 
Er is een elektriciteitsaansluiting naast het oorlogsmonument. 

Geen watertappunt aanwezig 
 

Het grasveld is minder toegankelijk voor minder validen tenzij er grondplaten gelegd zijn. De 
paden zijn wel goed toegankelijk voor iedereen.  

 
Er kan geparkeerd worden op Slotjesveld en parkeergarage Robben. Er zijn fietsenstallingen 
onder de Markt en in de Arendshof. 

 
Geen toiletvoorziening aanwezig, wel rioolputten in de Slotlaan. 
 
 

 
Slotpark-West tussen Slotlaan en Ridderstraat 
 

 Oppervlakte: 9.000 m2 (ca. 6.000 bezoekers mogelijk) 
 
Er zijn twee elektriciteitskasten aanwezig (naast H19 en naast kiosk)  

 

 Er zijn twee watertappunten ( naast H19 en naast Abrahambeeld bij hoofdingang). 
 

Het grasveld is minder toegankelijk voor minder validen tenzij er grondplaten gelegd zijn. De 
paden zijn goed toegankelijk. 

 
Er kan geparkeerd worden op de Heuvel, Slotjesveld, Gasstraat en de Braak en in de 
parkeergarages Jumbo, Robben, en Arendshof 
 
Geen toiletvoorziening aanwezig, wel rioolputten voor aansluiting toiletunits in de Slotlaan. 

 
 

 
 
Spoorstraat en Dennenlaan in Dorst 
Contactpersoon: gemeente 
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 Oppervlakte: 4.700 m2 
 

Er is een elektriciteitskast aanwezig. 
 

 Er is één watertappunt aanwezig. 
 
De locatie is toegankelijk voor minder validen 
 
Er is geen parkeergelegenheid aanwezig. Er wordt geparkeerd in de wijk 

 
Er is geen toiletvoorziening aanwezig wel rioolputten waar toiletunits op aangesloten kunnen 
worden.  

 
 

 
 
Stadstuin de Schelp 
 
Contactpersoon:   Rien van Noort  
Bezoekadres:    Sint Janstraat 9 
Postcode en woonplaats: 4901 LR  Oosterhout 
Telefoon:    0162 - 42 56 33 
E-mail:    info@stadstuindeschelp.nl 
Website:   www.stadstuindeschelp.nl/ 
 
 

 ca. 350 bezoekers 
 
Elektriciteitskast en aansluitingspunten. 

 

Er is een waterkraan. 
 
De paden zijn toegankelijk voor minder validen. 

 
 

Er kan geparkeerd worden op de parkeerplaatsen van de Vijzel, Torenkwartier, Basiliekplein, 
Waterlooplein, Valkenplein en Torenplein en in de parkeergarage van de Arendshof.  
 
Er is toiletvoorziening met een invalidentoilet aanwezig. 

 

 
Recreatieoord de Warande 
Contactpersoon   Jan Oomen 
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Bezoekadres:    Wilhelminakanaal Zuid 66 
Postcode en woonplaats: 4904 SB  Oosterhout  
Telefoon:    0162 - 45 38 00 / 0652366050 
Email:    dewarande@oosterhout.nl / j.oomen@oosterhout.nl 
Website:    www.sportbedrijfoosterhout.nl 

 Oppervlakte: ca. 4.000 bezoekers mogelijk 
 
Er zijn twee elektriciteitskasten aanwezig. 
 

 Er zijn twee watertappunten. 
 

Recreatieoord de Warande is toegankelijk voor minder validen. 
 
Parkeergelegenheid voor 300 auto’s. 

 
Zeven toiletten en twee invalidentoiletten. Aansluiting van toiletunits op riool is mogelijk. 
 
 


