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Motie Één integrale evenementenagenda voor Delft
De gemeenteraad van Delft, in vergadering bijeen op 5 maart 2020 ter bespreking van de evaluatie
incidentele festiviteiten,
Constaterende dat:
•
•
•
•

Er momenteel bij ondernemers veel onduidelijkheid is over de regeling incidentele festiviteiten en
er bij de planning van festiviteiten nog weinig contact is tussen de organisatoren ervan;
In de evaluatie incidentele festiviteiten de aanbeveling wordt gedaan tot de ontwikkeling van een
tool, die beter inzicht geeft in alle activiteiten in de stad;
Er vanuit de gemeente al een activiteitenkalender' bestaat, waar wel incidentele festiviteiten en
kleine evenementen staan maar andere soorten evenementen ontbreken;
Er daarnaast diverse uitagenda's zijn vanuit de gemeente zoals ClubDelft?, de evenementenagenda
van Delft Marketing3, de uitgaansagenda van Gemeente Delft4, evenementenagenda van
Gemeente Delft, welke allen marketingdoeleinden hebben;

Overwegende dat:
•

•

•
•

Uit gesprekken is gebleken dat bewoners en ondernemers heldere informatie willen hebben over
het gebruik van de regeling incidentele festiviteiten en data en tijden van gemelde incidentele
festiviteiten;
Bewoners en ondernemers graag een duidelijk overzicht hebben van niet alleen incidentele
festiviteiten maar ook collectieve festiviteiten, kleine evenementen en evenementen via een
vergunning;
Één agenda met alle bovengenoemde evenementen en heldere informatie de samenwerking en
afstemming tussen bewoners en ondernemers en ondernemers onderling ten goede komt;
Één integrale, overzichtelijke uitagenda, zoals in Utrecht en Rotterdam', prettig is voor bezoekers
en bewoners maar ook goed is voor de (economische) activiteit in de stad, het imago van Delft als
bruisende stad en andere stadspromotie;

Draagt het college op:
•

•
•

Een duidelijke activiteitenkalender op te stellen met hierin behalve incidentele festiviteiten ook alle
andere evenementen/festiviteiten, welke gemeld worden bij de gemeente of waar een vergunning
voor uitgegeven wordt;
Heldere informatie op de website te zetten over het gebruik van de regeling incidentele festiviteiten;
Te onderzoeken hoe de verschillende uitagenda's te integreren zijn en hoe er een koppeling met
de activiteitenkalender met alle gemelde en vergunde evenementen te maken is.
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https://secure.delft.nl/mpc/f?p=l00%3A2228
https://www.clubdelft.nl/
https://www.delft.com/events
https://tedoen.delft.nl/
https://www.delft.nl/vrije-tijd/evenementen/evenementen-delft
https://www.bezoek-utrecht.nl/agenda
https://www.uitagendarotterdam.nl/agenda/#!/what=alles/where=heel rotterdam

