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Samenvatting
Bruidsparen kunnen binnen de gemeente Beuningen kiezen uit 3 trouwlocaties, te weten de raadzaal in het
gemeentehuis, Slot Doddendael en de Protestante kerk in Winssen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een
verzoek in te dienen om te trouwen op een andere locatie.
De exploitant van het paviljoen heeft het verzoek gedaan om Paviljoen het Buitenhuis, gelegen aan het water
van de Groene Heuvels in Ewijk, aan te wijzen als vaste trouwlocatie.
Paviljoen het Buitenhuis is een meerwaarde voor de gemeente Beuningen en bruidsparen dienen steeds vaker
een verzoek in om het huwelijk op deze locatie te laten voltrekken.

Besluit om
1. Paviljoen het Buitenhuis aan te wijzen als 4 vaste trouwlocati e i n de gemeente Beuni ngen.
ť

Inleiding
De gemeente Beuni ngen bi edt 3 trouwlocati es aan waar brui dsparen het huweli jk kunnen laten voltrekken,
te weten de raadzaal i n het gemeentehui s, Slot Doddendael en de Protestante kerk i n Winssen. Daarnaast
kan een brui dspaar het verzoek i ndi enen om op een zelf gekozen locati e te trouwen.
Paviljoen het Bui tenhui s li gt aan het water van de Groene Heuvels i n Ewijk en wordt steeds vaker gebui kt
om 'op locati e' te trouwen. Voor 2015 staan er al 26 huweli jken op deze locatie gepland. Naar aanlei di ng
hiervan heeft de exploi tant van het pavi ljoen verzocht om deze locatie aan te wi jzen als vaste trouwlocatie.
B e o o g d effect
Het Pavi ljoen het Bui tenhui s, gelegen aan het water van de Groene Heuvels, aanwi jzen als vaste
trouwlocatie waardoor de keuzemogeli jkhei d van brui dsparen vergroot wordt. Daarnaast vergroot het de
diversiteit/aantrekkelijkheid van trouwlocati es di e je als gemeente aanbi edt wat een wervend effect kan
hebben.
Argumenten
1.
Meerwaarde
De voorgestelde locati e heeft een wervende meerwaarde voor de gemeente Beuni ngen. Het Paviljoen
Het Bui tenhui s is gelegen i n een prachti ge natuurli jke omgeving aan het water. De locatie i s een
toevoeging op het bestaande aanbod.
2.

Proces vereenvoudigen
Voor 2015 zi jn er 26 huweli jken gepland bi j Paviljoen het Bui tenhui s. Ieder huweli jk di ent
administratief te worden verwerkt. Als het Bui tenhui s wordt aangewezen als vaste trouwlocatie, wordt
dit proces vereenvoudi gd.

Communicatie
Er zal de nodige publiciteit gegeven worden aan deze trouwlocatie.(o.a. website en huwelijksdatagids)
Evaluatie
De afdeling Burgerzaken e n de exploitant hebben regelmatig contact om de gang van zaken rondom deze
nieuwe trouwlocatie te evalueren.
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Dyanne Koeken
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Secretaris
burgemeester
Aldus vastgesteld i n de vergadering van de raad van 24 maart 2015 met in achtneming van het unaniem
aangenomen amendement:
Het toevoegen van é é n beslispunt, luidende:
De bevoegdheid tot het aanwijzen van trouwlocaties aan het college te delegeren.

