
  

Schriftelijke vragen ex. arikel 46 RvO: Toestemming Halloween - evenement  

Deventer, 18 september 2019 

Geachte college, 

met het autovrij maken van het Grote Kerkhof, hebben we de stad uitgedaagd om met goede en 
leuke evenementen gebruik te maken van het plein.  We zien dat ondernemers hier met energie en 
creativiteit op in gaan. Er wordt met enige regelmaat gebruik gemaakt van het plein.  Evenementen 
die op dit plein gehouden worden, trekken de aandacht vanwege de locatie, maar vragen daarmee 
ook zorgvuldigheid. We moeten goed afwegen wat in de openbare ruimte passend is. In de openbare 
ruimte moet een evenement geen aanstoot geven aan anderen die dezelfde openbare ruimte 
gebruiken. 

1. Wordt voor een evenement dat op het Grote Kerkhof plaatsvindt vooraf aan de Gemeente 
Deventer toestemming gevraagd? 

2. Op basis van welke criteria maakt de Gemeente of het college daarin een afweging? 

In de media is aangekondigd dat het op het Grote Kerkhof moet gaan spoken. Een Halloween-
evenement zou op dit plein perfect passen, volgens de initiatief nemers in de Stentor van 11 
september 2019. De ChristenUnie beseft dat veel inwoners van Deventer een Halloween-evenement 
als onschuldig vermaak zien, maar vraagt zich al of zo’n evenement inderdaad passend is. Nederland  
heeft geen traditie met Halloween. Het is een Amerikaans, commercieel concept, wat we in onze 
samenleving ineens over moeten nemen.  Halloween is geen leuk feest. Halloween is het bewust 
contact zoeken met het duistere op een manier die voor veel mensen pijnlijk is. Denk aan mensen die 
ongewild kinderloos zijn en nu worden geconfronteerd met kinderoffers. Denk aan slachtoffers van 
oorlogsgeweld die nu martelingen te zien krijgen die als vermaak moeten dienen.  
Halloween als evenement in de openbare ruimte, waarin ook mensen en vooral kinderen die daar 
niet op zitten te wachten, wel mee worden geconfronteerd, is voor de ChristenUnie geen goede 
invulling van het Grote Kerkhof.  

3. In hoeverre heeft het college hier een inhoudelijke afweging gemaakt?  
4. Is het college het met de ChristenUnie eens dat een Halloween-evenement qua karakter niet 

passend is in de openbare ruimte?   
5. Indien u dit niet met ons eens bent, kunt u dan uitleggen waarom niet. 
6. Is het college het met de ChristenUnie eens dat Halloween niet bevorderlijk is voor de 

geestelijke gezondheid, zelfs schadelijk kan zijn voor onze jeugd? 

Wij zijn benieuwd naar uw reactie.  

Met vriendelijke groet, 

Henrike Nijman 
ChristenUnie fractie 


