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Onderwerp:  
Evaluatie carnaval 2020 

 

Kennisnemen van: 
 

De evaluatie van carnaval Oudewater 2020. 

Inleiding: 
 

Zoals aangekondigd in de raadsinformatiebrief van 26 februari 2020 met betrekking tot het incident dat 
tijdens het carnavalsweekend in de Wijdstraat heeft plaatsgevonden, heeft er een brede evaluatie 
plaatsgevonden over het evenement. In deze raadsinformatiebrief treft u de bevindingen aan die uit deze 
evaluatie zijn gekomen. 

Kernboodschap: 

Voor evenementen zoals carnaval, wordt voorafgaand aan het evenement en de vergunningverlening een 
multidisciplinair overleg gehouden en na afloop een evaluatie. Afhankelijk van het evenement worden 
meerdere overlegmomenten gehouden.  
 
Op 5 maart 2020 heeft de evaluatie plaatsgevonden van het evenement carnaval met de organisatie van 
het evenement, de politie, de Veiligheidsregio en de gemeentelijke diensten. Bij een deel van de evaluatie 
zijn tevens de horecaondernemers van de Wijdstraat aangesloten. 
 

Algemeen beeld van het evenement 
Het algemene beeld bij alle deelnemers van de evaluatie is dat het evenement goed is verlopen. De 
inwoners van Uivergein hebben van donderdag 20 februari 2020 tot en met dinsdag 25 februari 2020 als 



 

vanouds van een feestelijk en breed gedragen evenement mogen genieten. Carnavalsvereniging De 
Blauwbaadjes kijkt terug op een mooie editie van het carnaval. Deze conclusie werd door alle partijen 
gedeeld tijdens de evaluatie. 
 
Bij de evaluatie is ingezoomd op diverse onderdelen en processtappen. Bij het vergunningentraject is goed 
en plezierig wederzijds contact geweest. Ook bij de bijzondere maatregelen ten aanzien van de 
geluidsnormen is op een constructieve wijze samengewerkt. 
 
Voorafgaand aan het evenement is overleg geweest over het weer. In goed overleg is besloten om op een 
deel van de route de deelnemers van de wagen te laten gaan. 
 
Bij de start van de optocht is enige vertraging ontstaan omdat een aantal carnavalswagens later 
aankwamen dan gepland. Omdat elke wagen gecontroleerd wordt door de organisatie in samenwerking 
met de Veiligheidsregio en de gemeente en door de geluidsmetingen vooraf kon de optocht pas een half 
uur later starten. 
 
De optocht zelf is zonder al te veel strubbelingen verlopen. Het Hossen op de Markt is ook in goede sfeer 
verlopen. 

 
Alcohol gebruik van bezoekers 
Tijdens de optocht en tijdens Hossen op de Markt is door bezoekers veel alcohol meegebracht. Kratten bier 
en flessen waren in grote mate aanwezig. Er is weinig gebruik gemaakt van de horecafaciliteiten die 
aanwezig waren op de markt. De aanwezigheid van glaswerk en het ongecontroleerd drankgebruik brengt 
een aantal gevaren met zich mee, zoals openbare orde problematiek. Daarnaast is er geen controle op 
alcoholgebruik door personen jonger dan 18 jaar. Hierbij werd overigens opgemerkt dat er minder zelf 
meegebrachte alcohol aanwezig was dan vorig jaar. De doelstelling van de carnavalsvereniging is dat 
carnaval meer op straat / buiten gevierd wordt. Deze ontwikkeling betekent ook dat bepaalde zaken meer 
zichtbaar zijn. Zo ook het alcoholgebruik. 
 
Crowdmanagement 
Na het Hossen op de Markt, dat omstreeks 18.40 uur was afgelopen, verdeelde het publiek zich in de 
horeca. Er was echter sprake van een onevenredige verdeling van het aantal bezoekers over de 
beschikbare horeca. Voor de deur van Café De Kater was een rij gevormd van ca. 150 – 200 personen, die 
naar binnen wilden. Tussen 19.30 uur en 19.45 uur heeft het incident plaatsgevonden waarover u bent 
geïnformeerd in de raadsinformatiebrief van 26 februari 2020. 
De Klepper was opengesteld, maar hier is weinig gebruik van gemaakt.  
 
Verbeterpunten 
De uitkomst van de evaluatie kan als volgt worden samengevat: 
 Het gebruik van geluidsbegrenzers wordt volgend jaar herhaald. De carnavalsvereniging verzorgt deze 

dan  zelf. 
 Voor volgend jaar is aandacht gevraagd voor de begeleiding van de wagens door de nauwe straten. 
 Er worden verdere afspraken gemaakt ten aanzien van het voorkomen van zwerfvuil.  
 Er wordt een aantal zaken benoemd ten aanzien van carnavalswagens die niet volledig voldeden aan 

het reglement van de carnavalsvereniging. 
 Afgesproken is dat de carnavalsvereniging samen met de horecaondernemers en met ondersteuning 

van gemeente en politie een plan opstelt om carnaval ordelijk te laten verlopen.  
 Ook zal bij de volgende editie meer aandacht besteed worden aan het alcoholgebruik op de Markt. 

 

Tijdens de evaluatie zijn suggesties gegeven voor mogelijke oplossingen. Tevens is vanuit de gemeente en 
politie hulp aangeboden om te komen tot verbeteringen. 
 
 
 
 
 



 

Financiën 

 

n.v.t. 

Vervolg: 
In juni 2020 zal wederom een afspraak plaatsvinden met de carnavalsvereniging en de horeca. Tijdens dit 
overleg worden de plannen en ideeën besproken om te komen tot een nieuwe aanvraag voor carnaval in 
het jaar 2021. 
 

Bijlagen: 
 

 

 
 
De burgemeester, 

 
W.G. Groeneweg 

 

 

  

 

 
 

 


