
    

 

 

 

   

GEMEENTE HILVERSUM  

POSTBUS 9900  

1201 GM HILVERSUM  

 

BEZOEKADRES:  

RAADHUIS  

DUDOKPARK 1  

TELEFOONNUMMER: 14 035  

WWW.HILVERSUM.NL  

 

Aan de gemeenteraad 

cc College van B&W 

cc Pers 

  

 

 

 
DATUM 4 juni 2020 

ZAAKNUMMER  653934 
BEHANDELD DOOR  A.W. Simon 

TELEFOON (035)  629 2354 
UW KENMERK  - 

BIJLAGEN  - 
BETREFT  Beantwoording artikel 41 vragen VVD buitenspeeldag 2020  

 

 

Geachte dames en heren, 

 

 

Op 22 mei 2020 heeft de fractie van de VVD vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van 

Orde inzake de buitenspeeldag.  

Hieronder treft u de vragen aan voorzien van ons antwoord. 

 

Vraag 1: Is de wethouder op de hoogte dat Versa dit besluit heeft genomen? 

 

Ja. 

 

Vraag 2: Is dit besluit afgestemd met Veiligheidsregio en/of B&W? 

 

Het besluit van Versa, om de buitenspeeldag 2020 niet te organiseren, vloeit voort uit het gegeven 

dat alle evenementen in de gemeente Hilversum vanwege de corona crisis zijn verboden tot 1 

september 2020. De buitenspeeldag is een evenement waarvoor de meldplicht geldt en dat 

tenminste 4 weken van te voren bij ons moet worden gemeld. Zie ook de informatie op de 

gemeentelijke website:  

https://www.hilversum.nl/Home/Inwoner/Vergunningen_Bekendmakingen/Vergunningen/Evene

ment_organiseren. 

 

Vraag 3: Is de wethouder het met de VVD eens dat spelen en bewegen voor kinderen juist in deze tijd heel 

belangrijk is? 

 

Ja. De afgelopen maanden, toen de scholen gesloten waren, werd er al veel buiten gespeeld.  

 

Vraag 4: Vindt de wethouder met ons dat als het RIVM aangeeft dat buitenspelen kan, we juist in moeten 

zetten op lokale straatinitiatieven om buitenspelen te faciliteren?  

 

https://www.hilversum.nl/Home/Inwoner/Vergunningen_Bekendmakingen/Vergunningen/Evenement_organiseren
https://www.hilversum.nl/Home/Inwoner/Vergunningen_Bekendmakingen/Vergunningen/Evenement_organiseren


 

 

Ja. Waar dat kan zullen we lokale straatinitiatieven voor buitenspelen faciliteren. We zullen echter 

ook de beperkingen voor samenkomsten in acht moeten nemen die voortvloeien uit de corona 

crisis. 

 

Vraag 5: Wil de wethouder met Versa in gesprek om dit besluit terug te draaien: buitenspelen op 10 en 13 

juni mogelijk maken en via de kanalen van de gemeente en Versa hier aandacht aan geven om zo veel 

mogelijk straten mee te laten mee doen? 

 

Alhoewel terugdraaien niet mogelijk is bij de huidige stand van zaken, is met Versa wel 

afgesproken dat zij proberen om buiten-speel-initiatieven op alternatieve wijze te faciliteren. 

Bijvoorbeeld op schoolpleinen of met een speurtocht. Echter niet in de vorm van een evenement 

zoals een straatfeest.  

 

 

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van Hilversum, 

de gemeentesecretaris, de burgemeester, 

  

D. Emmer P.I. Broertjes 

 


