
 

 

C O N V E N A N T    

Bestuur Castellumpop en CDA Katwijk 
 

INVESTEREN IN RUIMTE EN VERTROUWEN 

Er gaat veel goed gaat in de gemeente Katwijk. Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering. Vaak draait het 

daarbij om vertrouwen geven door het gemeentebestuur aan de samenleving, zoals bijvoorbeeld aan 

organisatoren van evenementen. Het gaat daarbij dan niet alleen om taken over te dragen, maar ook de 

uitvoering te faciliteren en ruimte te geven om die taken naar eigen inzichten uit te voeren. Dit vraagt dat de 

gemeente een stapje terug doet en inwoners en hun verenigingen en organisaties vertrouwen geeft.  

Het convenant tussen de Stichting Castellumpop en het CDA Katwijk gaat over dit onderwerp. 

DE PARTIJEN 

De Stichting Castellumpop is een organisatie van mensen die voor de gemeenschap evenementen organiseert 

op gebied van muziek en entertainment. De doelstelling van de stichting is om twee maal per jaar een gratis 

evenement te organiseren. Doordat de inkomsten gebruikt worden voor iedere volgende happening, is de 

stichting een organisatie “door Valkenburgers voor Valkenburgers”.  

 

Het CDA is een brede volkspartij, geworteld in alle lagen van de samenleving. Het CDA is er voor mensen die 

hard werken, omzien naar elkaar en zich verantwoordelijk voelen bij hun omgeving en de toekomst van onze 

kinderen. Het CDA gaat uit van de kracht van de samenleving, gelooft in de kracht van mensen in buurten, 

wijken en verenigingen.  

 

DOEL VAN HET CONVENANT 

Castellumpop en het CDA Katwijk willen aantonen dat het daadwerkelijk geven van ruimte en vertrouwen door 

de gemeente mensen, organisaties en verenigingen ‘sterker’ maakt en daarmee onze hele samenleving ten 

goede komt. 

 

DE AFSPRAAK TUSSEN BESTUUR CASTELLUMOP EN HET CDA KATWIJK 

1. Het CDA Katwijk wil dat de handhaving van evenementen wordt gebaseerd op het uitgangspunt ruimte en 

vertrouwen. Concreet betekent dit dat er niet preventief zal worden gecontroleerd (bijvoorbeeld op 

geluidsoverlast) als een vereniging in het verleden heeft bewezen zich aan de voorwaarden van de 

vergunning te houden. Het door het nieuwe college vast te stellen handhavingsbeleid komt tot stand in 

samenwerking met de organisatoren van evenementen en de werking ervan wordt periodiek geëvalueerd. 

De afspraak met Stichting Castellumpop dient als voorbeeld, toewerkend naar een beleid waarbij dit voor 

alle vergunningen moet gaan gelden. 

 

2. De Stichting Castellumpop zorgt, zoals altijd al het geval is geweest, dat de eigen evenementen binnen de 

kaders van de evenementenvergunning worden uitgevoerd.  
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