
Overall beeld straatinterviews (23)

Om te komen tot evenementenbeleid zijn in september 2019 straatinterviews gehouden. Op verschillende 
momenten en op verschillende locaties is met daar aanwezige mensen gesproken over het onderwerp 
evenementen. De resultaten van dit onderzoek zijn indicatief; over representativiteit kunnen geen uitspraken 
worden gedaan. 

Bezoekt u wel eens een evenement in Heemstede? Zo ja, welk(e) evenement(en) heeft u bezocht? 
De meeste respondenten bezoeken wel eens een evenement in Heemstede. De Bosfair en het Bloemencorso 
worden genoemd. De verschillende markten worden het meest genoemd.

Was u tevreden over het evenement/ deze evenementen?
Bezoekers zijn tevreden over de evenementen. 

Wat vindt u van het aanbod van evenementen in Heemstede? 
Het aanbod van evenementen wordt over het algemeen als leuk en divers ervaren. 

Wat mist u? 
De meeste respondenten missen niets in het aanbod van evenementen. Sommigen geven aan dat zij iets 
missen, waarbij een aantal keer ‘iets met muziek/ jazz’ wordt genoemd, een ander mist een Boekenmarkt.

Wat voor evenementen vindt u bij Heemstede passen?
Steekwoorden die respondenten hierbij noemen zijn: Kunst, cultuur, kleine sfeervolle evenementen met een 
dorps karakter zoals een fair en markten (in relatie tot kunst). Gemoedelijk. 

Sommige gemeenten hebben een evenementenweek. Wat vindt u van een evenementenweek voor 
Heemstede? Kent u mensen die een dergelijke week zouden willen organiseren?
Op een enkeling na heeft geen van de respondenten behoefte aan een evenementenweek. De onderbouwing 
daarbij is o.a. dat zij dit niet vinden passen bij Heemstede, er simpelweg geen behoefte aan hebben, dan wel 
dat zij het zonde van het geld vinden.

Wat vindt u van de locaties waar de evenementen gehouden worden? (o.a. de Raadhuisstraat- Binnenweg, 
de Burgemeester van Rappardlaan, Jan van Goyenstraat, Wilhelminaplein)
De locaties worden als prima en een logische keus omschreven. Een enkeling geeft aan het Wilhelminaplein te 
veel uit de route te vinden liggen.

Hoe belangrijk vindt u het dat het evenement dat u bezoekt aandacht heeft voor duurzaamheid? En waar 
denkt u dan aan?
De meningen zijn hierover verdeeld of men heeft geen mening. De respondenten die duurzaamheid belangrijk 
vinden, vinden het vooral van belang dat er geen afval achtergelaten wordt en dat de hoeveelheid plastic afval 
wordt teruggebracht.

Hoe kunnen wij er voor zorgen dat evenementen in Heemstede waarbij kinderen aanwezig zijn rookvrij 
worden?
De meeste respondenten geven aan dat dit lastig te regelen is of geven aan geen mening te hebben.

Wat wilt u op het gebied van evenementen nog aan de gemeente meegeven? 
Zorgen dat evenementen blijven passen bij Heemstede: sfeervol, rustig, beschaafd en niet massaal. Veel meer 
evenementen zijn niet nodig/ geen geld uitgeven aan evenementen.


