
Amendement: 
Reden kennisgeving demonstraties uitleggen; 
urentermijn ondergeschikt
De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 13 oktober 2022, ter 
bespreking van het raadsvoorstel ‘Besluit tot wijziging van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) Utrecht 2010, partiële herziening 2022 (kenmerk 10180456). 

Constaterende dat:
1. Het college de termijn voor het doen van een kennisgeving aan de 

burgemeester in het verband met het organiseren van een manifestatie wil 
verlengen van 24 naar 48 uur (beslispunt 1b). 

2. In de communicatie van de gemeente, bijv. op de website, de suggestie 
wordt gewekt dat de kennisgeving een verplichtend karakter heeft en er 
nergens expliciet wordt uitgelegd waarom die kennisgeving prettig is voor de 
gemeente maar desalniettemin absoluut geen verplicht karakter heeft.

3. Het college, ondanks het verzoek van EenUtrecht om heel specifiek in de 
communicatie uit te leggen ‘waarom een tijdige kennisgeving’ zo belangrijk 
is, zowel voor de gemeente als ook voor de organisatoren van een 
manifestatie, daarover spijtig genoeg niets schrijft in haar raadsbrief over de 
communicatie d.d. 11 oktober 2022 (kenmerk 10545087).

Overwegende dat:
1. Het ongelofelijk belangrijk is voor Utrechters om te weten en dus ook om 

voortdurend te lezen in de communicatie van de gemeente dat een 
manifestatie organiseren een recht is en niet hoeft te worden gemeld bij de 
gemeente.

2. Dat Utrechters nog eerder en vaker een manifestatie zullen melden als zij 
lezen/horen dat als de gemeente het tijdig weet ook beter de organisatie kan 
ondersteunen en begeleiden. 

3. En dat de gemeente het liefst dit al minimaal 48 uur van tevoren hoort, omdat 
ze dan een goede ondersteuning en begeleiding kan garanderen.

4. Waarmee duidelijk wordt dat de urentermijn voor de kennisgeving van 
ondergeschikt belang is en de discussie over 24 of 48 uur minder relevant is. 
Wat wel relevant is is hoe je dit alles communiceert en dat je als gemeente 



goed uitlegt waarom tijdig melden zo belangrijk is.

Besluit:
Beslispunt 1b uit te breiden met de tekst ‘; en bij de communicatie over de 
kennisgeving duidelijk te vermelden dat de kennisgeving niet verplicht is, maar dat 
een tijdige kennisgeving de gemeente wel in staat stelt de organisatie van een 
manifestatie goed te ondersteunen en te begeleiden – bij voorkeur 48 uren van 
tevoren.’
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