
Evenementenbeleid

Algemeen: 

- Vraag: Wat zijn in het kort de verbeteringen ten opzichte van de huidige situatie?

Het evenementenbeleid beschrijft de uitgangspunten die de gemeente hanteert bij het beoordelen 
van evenementenvergunningen. Daarmee maakt het evenementenbeleid duidelijk wat de spelregels 
zijn. Dat is een eerste verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Daarnaast draagt het beleid 
bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Heemstede, onder andere door de aanschaf van 
statiegeld glazen. Het beleid draagt voorts bij aan het beperken van de mogelijke negatieve effecten 
van evenementen worden beperkt en het stimuleren van evenementen die passen bij de schaal en 
het karakter van Heemstede.

Hoofdstuk 3

Het evenement past bij het karakter en de schaal van Heemstede;

- Vraag: Hoe en door wie wordt dit beoordeeld? Het is in veel gevallen wellicht een kwestie van 
smaak. 

Per aangevraagd evenement wordt beoordeeld hoe het gevraagde evenement past bij de 
uitgangspunten van het evenementenbeleid.

- Vraag: Wat is de maximale schaalgrootte? Graag een antwoord in cijfers.

De maximale schaalgrootte is niet in cijfers te vatten.

4.3 Ontheffing Drank- en Horecawet

- Vraag: Hoe gaat men om met de vergunningsvrije buurtfeesten? Moeten zij het melden als er 
bij een buurt BBQ een pilsje geschonken wordt? 

Een buurtfeest is een meldingsplichtig evenement (als het feest eerder in dezelfde vorm heeft 
plaatsgevonden en de organisator het evenement ten minste 10 werkdagen van te voren heeft 
gemeld middels het meldingsformulier). Het schenken van alcohol bij een buurt BBQ is, mits 
hiervoor niet wordt betaald, niet verboden. Een ontheffing voor de Drank- en Horecawet is 
hiervoor niet nodig. In de APV is geregeld dat het nuttigen van alcohol in de openbare ruimte 
niet verboden is.

4.7 overig beleid 

“te verwijzen naar de wens een rookvrij evenement te organiseren.”

- Vraag: Indien men een evenement in de buitenlucht rookvrij wenst. Wat is dan precies de rol 
van de gemeente?

In de lijn die ook voor sportclubs geldt, verzoeken wij de organisator de ‘onderdelen’ van het 
evenement gericht op kinderen ook in de buitenlucht rookvrij te laten zijn.


