
 

Beste raadsleden en leden van de gemeentefracties, 

 

Waarschijnlijk was u net als ons teleurgesteld en verbaasd over het niet doorgaan van de Ulftse 
Avondvierdaagse dit jaar. Nu wij die tegenvaller zelf een beetje hebben verwerkt, willen we graag 
weer vooruitkijken naar de mogelijkheid om in 2023 de 53e editie te kunnen organiseren. 

Natuurlijk heeft de afgelasting de gemoederen van de potentiële lopers en toeschouwers behoorlijk 
bezig gehouden. Er kwamen dan ook veel reacties binnen, bij onze stichting of indirect via social 
media. Naast teleurgestelde en gefrustreerde reacties, hebben wij ook steun mogen ervaren en 
waren er mensen die spontaan hun hulp hebben aangeboden. Zo ook van de raadsfracties van het 
CDA en de PvdA. Daar zijn we uiteraard heel blij mee. We kunnen alle hulp nu hard gebruiken, 
want het wordt ieder jaar lastiger om een veilige en gezellige avondvierdaagse te organiseren! 

Inmiddels zijn we zover dat we, met ondersteuning van nieuwe bestuursleden, opnieuw naar de 
mogelijkheden zijn gaan kijken. Wij constateren dat we bij de organisatie van de Ulftse 
Avondvierdaagse vooral tegen regelgeving en veiligheidsmaatregelen op lopen, die meer kosten met 
zich meebrengen. Zo dienden de vrijwillige verkeersregelaars, voor ons onverwacht, een 
behoorlijke offerte in voor hun gevraagde inzet tijdens de vier dagen. Voor 2022 konden wij dat 
helaas niet meer tijdig rond krijgen en hebben we een flinke financiële aderlating gekend. Er zit 
geen vet meer op de botten zogezegd en dat baart ons zorgen. 

Nu ligt uiteraard de vraag voor hoe wij editie 2023 willen aankleden en financieel kunnen dragen. 
Mogelijkheden zijn er natuurlijk wel te vinden, maar die leiden er uiteindelijk toe dat het 
inschrijfgeld fors omhoog zal moeten en/of dat er alleen nog individueel gelopen kan worden via 
wandelpaden en voetpaden. Naast onze verwachting dat daardoor minder mensen zullen willen 
deelnemen, denken wij dat er vooral veel kinderen van het basisonderwijs noodgedwongen zullen 
moeten afhaken. De verhoging van het inschrijfgeld dient namelijk door de ouders te worden 
opgebracht, zelfs vaak voor meer dan één kind. Het samen kunnen lopen in (school)groepen is voor 
de deelnemers, de toeschouwers en voor ons als organisatie een belangrijk uitgangspunt, dat wij 
ieder kind in onze gemeente gunnen. Het zou jammer zijn als we dat overboord moeten zetten. 

Wij zijn heel blij met de getoonde betrokkenheid van uw (collega)raadsleden bij de Ulftse 
Avondvierdaagse en waarderen het feit dat er in de gemeenteraad vragen zijn gesteld aan het college 
van B&W. Daarbij zijn wij benieuwd welke mogelijkheden u als fractie en als gemeente(raad) ziet 
om samen met ons de Ulftse Avondvierdaagse in stand te houden. Over die mogelijkheden gaan wij 
in ieder geval in gesprek met de raadsleden die zich daarvoor gemeld hebben en gaan we met de 
gemeente in gesprek. Maar wij willen uitdrukkelijk ook uw fractie vragen om ondersteuning. 

Wij zouden het zeer betreuren, voor zowel volwassen inwoners als kinderen, dat dit prachtige 
evenement in de huidige vorm zou verdwijnen uit Ulft. Het samen presteren en genieten van deze 4 
dagen brengt veel reuring en verbinding tussen mensen! Dat vinden we heel belangrijk en mooi om 
te zien. Daarom blijft het onze ambitie (en hopelijk ook uw ambitie) om van de Ulftse 
Avondvierdaagse in 2023 weer een traditioneel en onvergetelijk evenement te maken. 

Wij zijn benieuwd naar uw reactie en horen graag van u. 

 



Met vriendelijke groet, 
 
John van Hummel (voorzitter) 
Bestuur Ulftse Avondvierdaagse 

 

In afschrift aan: College van B&W gemeente Oude IJsselstreek 


