
Obstakels? 
Uitdagingen!

In dorpen, wijken en buurten maken 
mensen de stad. Buurtcoördinatoren 
van de gemeente Oosterhout 
werken samen met tal van 
inwoners en instanties. Deze week 
een portret van Arjan Klijsen, 
evenementencoördinator bij de 

gemeente Oosterhout.
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Wist u dat er jaarlijks minstens tweehonderd 
evenementen plaatsvinden in de gemeente 
Oosterhout? Eigenlijk zijn het er nog meer, 
want dit zijn alleen de evenementen waarvoor 
een vergunning aangevraagd moet worden. 
Deze week een portret van Arjan Klijsen; hij 
bekleedt sinds afgelopen augustus de functie 
van evenementencoördinator in de gemeente 
Oosterhout. Het samenbrengen van alle partijen 
en het in goede banen leiden van elk evenement 
is een hele klus. Arjan straalt veel energie 
uit en lijkt de aangewezen man voor deze 
enerverende taak. Sinds 2004 woont hij met zijn 
vrouw in Oosterhout en samen hebben ze twee 
kinderen: een zoon van 6 en een dochter van 
7 jaar. In zijn vrije tijd sport hij het liefst in de 
buitenlucht. Doordeweeks volgt hij ‘bootcamp-
training’ (afgeleid van trainingsmethoden in het 
Amerikaanse leger) en in de weekenden waagt 
hij zich weleens aan een ‘Mud Masters Run’ – 
een uitdagend hindernisparcours gebaseerd op 
mariniersstormbanen. 
Het organiseren van evenementen is 
vergelijkbaar met het overwinnen van obstakels. 
Arjans taak is om de openbare orde, veiligheid, 
volksgezondheid en het milieu te beschermen. 
In deze hoedanigheid zit hij ter voorbereiding 
van de grotere evenementen om tafel met 
de organisatoren, politie, geneeskundige 
hulpverleningsorganisatie GHOR, bouwkundigen 
en de afdelingen Verkeer, Milieu en Handhaving 
van de gemeente. Een evenementenvergunning 
noemt hij ook wel een overlastvergunning. Arjan 
legt het uit: ‘Het in goede banen leiden van een 
evenement, betekent zoeken naar de minste 
overlast voor omwonenden’. Omwonenden zijn 
net zo goed een partij met wie hij in overleg 

treedt. Arjan: ‘We doen ons best om iedereen 
zo goed mogelijk te informeren en zijn eerlijk 
over de overlast’. De meest optimale locatie 
voor een evenement is ook een hersenkraker en 
onderwerp van discussie.  De doelgroep 
is daarin leidend: het twintigjarige bestaan 
van een ouderenbond kent qua verzorging of 
beveiliging andere uitgangspunten en criteria 
dan een muziekevenement waarbij alcohol wordt 
geschonken en waar voornamelijk jongeren op 
afkomen.
Arjan merkt dat er een toenemende behoefte is 
aan het kunnen inzien wanneer welk evenement 
plaatsvindt. Hij zoekt naar praktische handvatten 
om het inzichtelijker te maken. Zijn missie: ‘Ik ga 
voor een mooi en succesvol evenementenseizoen 
voor organisatoren, bewoners, winkeliers en 
horeca. Je kunt nooit iedereen tevreden stellen, 
maar ik ben ervan overtuigd dat evenementen goed 
zijn voor Oosterhout.’ Nieuwe initiatieven juicht 
hij toe en hij wil graag helpen en ondersteunen 
waar hij kan. Voor vragen, ideeën en suggesties 
over nieuwe en bestaande evenementen staat hij 
open voor uw berichten. Zijn gegevens staan in 
de voetnoot.


