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ONDERWERP 

Uitvoering motie Evenementenweek (4 november 2016) 

 

SAMENVATTING 

De motie ‘Evenementenweek’ is op 4 november 2016 door de gemeenteraad aangenomen 

en in 2018 opgenomen in het coalitieakkoord. In deze motie wordt het college verzocht in 

overleg te treden met diverse stakeholders en organisatoren van evenementen om te 

onderzoeken of en hoe een evenementenweek in Heemstede gerealiseerd kan worden. De 

rol van de gemeente is daarbij faciliterend. Conform de motie zijn gesprekken gevoerd met 

organisatoren van de diverse evenementen. Daarnaast is in een aantal straatinterviews aan 

bezoekers van evenementen hun mening gevraagd over een evenementenweek voor 

Heemstede. Uit deze gesprekken is nog geen initiatief voor een evenementenweek naar 

voren gekomen.  

 

JURIDISCH EN BELEIDSKADER 

 Collegebesluit plan van aanpak opstellen evenementenbeleid 

 Concept evenementenbeleid 

 

BESLUIT B&W 

1. Kennis te nemen van de uitvoering van de motie ‘Evenementenweek’;  

2. Dit besluit voor te leggen aan de commissie Middelen om over de uitvoering van de 

motie haar zienswijze kenbaar te maken (B-stuk) en te verzoeken de motie hierbij af 

te doen.  

 

AANLEIDING 

Heemstede heeft anders dan omliggende dorpen geen evenementenweek, maar losse 

evenementen die weinig verbinding hebben. Een evenementenweek kan een impuls geven 

aan lokale ondernemers en bijdragen aan saamhorigheid. Daarbij kan een 

evenementenweek een manier zijn om Heemstede als bezoekerscentrum te promoten 

(village marketing). De uitvoering van deze motie is deze meegenomen in het plan van 

aanpak voor het opstellen van het evenementenbeleid. Om te komen tot het 

evenementenbeleid is met organisatoren van evenementen gesproken en zijn 

straatinterviews gehouden met bezoekers van evenementen. 

 

MOTIVERING/ UITVOERING 

In september 2019 is gesproken met organisatoren van evenementen. 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 
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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.  

 

Gemeente heeft faciliterende rol 

Bij het organiseren van evenementen heeft de gemeente een faciliterende rol. In het concept 

evenementenbeleid wordt benadrukt dat de gemeente open staat voor (nieuwe) initiatieven, 

waaronder een evenementenweek. De evenementencoördinator denkt graag mee over de 

mogelijkheden voor evenementen in Heemstede. Organisatoren zien mogelijkheden hun 

bestaande evenementen voort te zetten, te verbeteren of uit te bouwen. Tot op heden heeft 

zich nog geen initiatiefnemer gemeld voor het organiseren van een evenementenweek.  

 

Conclusie 

De afgelopen jaren is sprake van een lichte toename van de hoeveelheid evenementen. Er 

is in de samenleving weinig animo om te komen tot een evenementenweek. Vanuit de 

faciliterende rol van de gemeente houden we zicht op de evenementen die georganiseerd 

worden en voeling met de sentimenten in de samenleving. Vanzelfsprekend kijken wij naar 

mogelijkheden evenementen met elkaar te verbinden. 

 

FINANCIËN 

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. 

 

PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE  

In gesprekken met organisatoren en inwoners is gevraagd naar de wensen en ideeën over 

evenementen in Heemstede, waaronder (het organiseren van) een evenementenweek. De 

opgehaalde input is gebruikt voor de uitvoering van de motie ‘Evenementenweek’ en waar 

mogelijk in het concept evenementenbeleid verwerkt.  

 

DUURZAAMHEID 

- 

 

BIJLAGEN:  

683698 Motie evenementenbeleid 

 


