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Onderwerp: Schriftelijke vragen CDA fractie rondom afgelasting Ulftse avondvierdaagse  

 

 

Beste heer, mevrouw, 
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Op 1 juni ontving het College B&W enkele raadsvragen over de afgelasting van de Ulftse 

avondvierdaagse. Hieronder de beantwoording van deze raadsvragen. 

 

 
1. Onderkent het college het belang van de Ulftse avondvierdaagse voor onze inwoners?  

De gemeente Oude IJsselstreek onderkent het belang van de Ulftse avondvierdaagse. De Ulftse 

avondvierdaagse is de enige avondvierdaagse in de gemeente Oude IJsselstreek die 

gesubsidieerd wordt via onze evenementensubsidies. Daarnaast, wordt er op diverse wijze 

medewerking verleend aan de Ulftse avondvierdaagse. Zo stellen wij materieel (benodigde 

dranghekken) kosteloos beschikbaar en kunnen vrijwilligers gebruik maken van de veegmachine 

om na de intocht op zaterdag het Emailleplein schoon achter te laten. 

 

2. Is er vóór de afgelasting contact geweest tussen de organisatie en de gemeente?  

Er is voor de annulering van het evenement geen contact geweest. De subsidie is beschikt op 26 

januari 2022 en de evenementenvergunning is afgegeven op 21 april 2022. Via de social media 

en de Gelderlander zijn wij op de hoogte gebracht van de afgelasting.  

 

3. Was de gemeente op de hoogte van eventuele problemen rond de organisatie?  

In 2019 hebben de organisatoren een gesprek gehad met toenmalig wethouder Kuster. In dat 

gesprek zijn diverse mogelijkheden aangedragen als oplossing voor de problemen. Hierbij zijn 

onder andere contactgegevens gedeeld met de opleidingsdirecteur van de opleiding Veiligheid 

en Vakmanschap (VeVa) van het Graafschap College. Studenten zouden een bijdrage kunnen 

leveren aan het evenement als verkeersregelaar, als een soort van maatschappelijke stage. Wij 

weten niet wat de organisatie met deze input heeft gedaan. 
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4. Is nu bekend wat de redenen zijn waarom de avondvierdaagse is afgelast? Zoja, wat zijn de 

redenen van afgelasting?  

Zoals wij vernomen hebben van de organisatie is de reden van de afgelasting, het niet kunnen 

organiseren van voldoende verkeersregelaars. Het evenement kent ca. 2200 wandelaars. In 

totaal zijn er 30 verkeersregelaars nodig om het evenement op een veilige wijze doorgang te 

laten vinden. De organisatie heeft dit niet voor elkaar gekregen. 

 

5. Heeft de gemeente contact gezocht met de organisatie om over de afgelasting te praten?  

Ja, het team vergunningen heeft contact met de organisatie opgenomen om te vragen wat de 

reden van de afgelasting was. Dit was uit het bericht van de Gelderlander niet op te maken. De 

organisatie had 30 verkeersregelaars nodig voor dit evenement en er zijn te weinig vrijwilligers 

geweest die zich hebben opgegeven. De organisator heeft nog contact gezocht met de Stichting 

Verkeersregelaars Oude-IJsselstreek, maar die konden op de korte termijn ook niet voldoende 

verkeersregelaars leveren om het tekort op te lossen. 

 

6. Is er nog om hulp gevraagd bij de gemeente door de organisatie? Zo ja, wat is er besproken?  

Zoals bij vraag 3 beschreven, is er in 2019 contact geweest over diverse organisatorische 

knelpunten. Daarop heeft de gemeente Oude IJsselstreek actie geleverd om iets te doen aan het 

beschikbaar stellen van materieel om kosten te besparen. Daarnaast zijn er mogelijke 

verbindingen aangegeven om het vrijwilligerstekort aan te pakken.  

 

7. Is het college bereid om in gesprek te gaan met de organisatie om te voorkomen dat het 

volgend jaar weer afgelast wordt? 

Uiteraard zijn wij bereid om in gesprek te gaan met de organisatie om in 2023 weer een Ulftse 

avondvierdaagse te hebben in onze gemeente. Een evenement waaraan 2200 wandelaars 

deelnemen draagt bij aan het bewegen van veel inwoners en heeft ook een sociale functie. 

Echter is een vrijwilligerstekort niet direct door een gemeente op te lossen en zal de organisatie 

ook creatief moeten zijn. Wellicht dat een gesprek met andere organisatoren van een 

avondvierdaagse kan bijdragen aan een oplossing. Het is mooi dat organisatie Lichtenvoorde de 

Ulftse avondvierdaagselopers heeft uitgenodigd om in Lichtenvoorde deel te nemen.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

 

Ron Frerix       Otwin van Dijk 

Gemeentesecretaris      Burgemeester 
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