
Uitvoering motie evenementenweek

“Ook zijn in september 2019 23 straatinterviews gehouden. Dit praktijkonderzoek is op verschillende 
momenten en locaties gehouden, waarbij gesproken is met de mensen die ter plekke aanwezig 
waren. Dat betekent dat de resultaten van dit onderzoek indicatief zijn: over representativiteit 
kunnen geen uitspraken gedaan worden. Uit de gesprekken met organisatoren blijkt dat zij 
mogelijkheden zien om hun bestaande evenementen uit te bouwen, zodat Heemstede het jaar rond 
aansprekende evenementen heeft. Organisatoren hebben echter niet direct een beeld bij een 
evenementenweek in Heemstede. Daarnaast weerhoudt het financiële risico hen ook een dergelijke 
week te organiseren. Uit de straatinterviews blijkt dat inwoners graag een evenement in Heemstede 
bezoeken en tevreden zijn over het aanbod. De meesten geven als belangrijk aandachtspunt mee dat 
evenementen in Heemstede moeten blijven passen bij de Heemsteedse schaal. Uit het opgehaalde 
beeld blijkt dat het merendeel niet enthousiast is over het idee van een evenementenweek in 
Heemstede. De redenen hiervoor zijn divers, waarbij ‘geen behoefte aan’ tot ‘past niet bij 
Heemstede’ het vaakst worden genoemd.”

- Vraag: Begrijp ik het goed dat voor wat betreft de raadpleging van de inwoner men zich heeft 
beperkt tot slechts 23 interviews? Zo ja is dit niet heel erg weinig om een representatief beeld 
te tonen?

Op verschillende momenten en locaties zijn interviews gehouden. In totaal betreft het 23 
interviews. In de tekst wordt bevestigd dat op basis van dit aantal over representativiteit 
geen uitspraak kan worden gedaan.

- Vraag kunnen wij de interviews inzien? 

Beknopte verslagen van de interviews zijn bij deze beantwoording gevoegd. 

- Vraag: Met welke organisatoren is gesproken? 

Er is gesproken met organisatoren van evenementen in Heemstede: Launique events, 
Jorevents, Sportsupport, de Winkeliersvereniging Raadhuisstraat – Binnenweg en de 
winkeliersvereniging van de Jan van Goyenstraat.

- Zijn er met de organisatoren ook alternatieven besproken zoals een lang evenementen 
weekend. Bijvoorbeeld donderdag t/m zondag. Of twee aaneensluitende weekenden met op 
bijvoorbeeld de woensdagmiddag er tussen iets voor de kinderen. 

Met organisatoren is ook gesproken over bijvoorbeeld het uitbreiden van bestaande 
evenementen naar een weekend. De gemeente heeft aangegeven open te staan voor 
dergelijke initiatieven.


