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Hoe meer smaken,
des te leuker het menu

I

n februari van dit jaar organiseerde kennisnetwerk
CROW Levende Stad de bijeenkomst ‘Evenementen
in de Openbare Ruimte’. Wij spraken Jos Koster,
hoofd beheer reiniging bij de gemeente PijnackerNootdorp over zijn werkzaamheden en over zijn
ervaringen tijdens de bijeenkomst.
SWM: 'Hoe houd je de openbare ruimte op orde tijdens
en na een evenement?'
JK: 'Tijdens het evenement houden wij ons een beetje
afzijdig, wij gaan dan niet achter de organisator aanzitten. In de plaatselijke verordening van de gemeente
staat vermeld dat de organisator gebruik mag maken
van de openbare ruimte, onder de voorwaarde dat hij
het weer schoon aan ons terug levert. De aan- en afvoerwegen van het publiek heeft tijdens evenementen
natuurlijk wel onze speciale aandacht. Binnen vijfentwintig meter van het evenemententerrein moet de
ondernemer die het organiseert ook alles schoonhouden. Dit zijn soms lastige discussies, hoe ga je bijvoorbeeld om met ballonnen die worden opgelaten?'
SWM: 'Hoe verloopt de samenwerking met organisatoren
over het algemeen?'
JK: 'Op zich gaat het maken van afspraken goed. De
schade aan verhardingen zijn soms wat moeilijker te
verhalen. Als een organisator pennen door het asfalt
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slaat voor een partytent, wie gaat dat dan herstellen?
Als gemeente organiseren wij al heel lang evenementen. Wat nieuw is, is dat wij bij grote evenementen van
tevoren een zogenaamde schouw doen van de omgeving. Eigenlijk net als bij het huren van een auto waarop al schade is. Dit doen wij nu ongeveer drie jaar en
dat bevalt ons prima, het neemt veel onduidelijkheden
weg merk ik.'
SWM: 'Waarom is het belangrijk om als gemeente aanwezig te zijn bij een bijeenkomst van CROW Levende Stad?'
JK: 'Wij zijn een vrij kleine gemeente, van iets meer
dan 50.000 inwoners. Wat bij ons een groot evenement is, is in Amsterdam een buurtevenement. Hoe
die grote steden met zulke evenementen omgaan, dat
is juist voor kleinere gemeenten erg interessant. Tijdens de bijeenkomst bleek dan ook dat er veel gemeenten inventief omgaan met hun evenementen.
Toiletvoorzieningen, watertoevoer, het verplaatsen
van bepaalde drempels in de openbare wegen voor
wielerrondes; allemaal belangrijk om te weten hoe dat
elders gebeurd. Kortom: ik kan mensen zeker aanbevelen om langs te komen bij een volgende bijeenkomst, want hoe meer smaken, des te leuker het
menu!'
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