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Waarom evenementenbeleid voor Heemstede?

De gemeente Heemstede staat achter initiatieven om een
evenementenweek te organiseren. Hiermee kan verbinding worden
gelegd tussen de verschillende (culturele, recreatieve en
toeristische) activiteiten die in Heemstede plaatsvinden. Dit
draagt bij aan de economie en meer sociale samenhang tussen de
inwoners. Daarnaast verbindt een dergelijke week onze inwoners
verder met elkaar.

Een evenement is in de breedste zin van het woord een gebeurtenis
die verplaatsbaar is en waarbij muziek, kunst, cultuur, sport, religie,
wetenschap of een combinatie van deze centraal staat.

We willen ruimte bieden aan evenementen in ons dorp. Om dit in
goede banen te leiden en hier heldere afspraken over te maken
gaan we een evenementenbeleid opstellen. In dit beleid zal
duurzaamheid een belangrijke rol spelen en dragen we zo bij aan de
circulaire economische groei. De nadruk zal liggen op lokale
evenementen faciliteren en verbinding tussen ondernemers,
maatschappelijke organisaties en inwoners stimuleren. We gaan op
regionaal gebied afspraken maken over veiligheid en
verkeersstromen.

In de begroting van 2019 is in diverse programma’s opgenomen
waarom evenementen- beleid voor Heemstede van belang is.

 Sociaal rendement en participatie: Het Adriaan Pauw jaar is
het winnende idee van “Het beste Idee van Heemstede”. In
2020 vindt dit evenementenjaar plaats en duidelijk
evenementenbeleid geeft kaders mee om de diverse
activiteiten en evenementen in 2020 in goede onderlinge
samenwerking uit te voeren.

 Teneinde de lokale economie te stimuleren is het
organiseren van evenementen een goede ontwikkeling.
Evenementen dragen bij aan het economisch rendement van
Heemstede. Kaders over locatie, aantal, vergunningen,
verantwoordelijkheden en samenwerking zijn dan van belang
en worden opgenomen in evenementenbeleid.
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 In de regionale samenwerking Metropoolregio Amsterdam
(MRA) is Heemstede medetrekker van de actie ‘Afstemming
Evenementen’. In de MRA is een goede regionale spreiding
van de evenementen essentieel. Bovendien moeten zaken als
geluid, de bereikbaarheid en het inzetten van de
veiligheidsdiensten goed worden afgestemd.

 Diverse losse evenementen zoals de Heemstede Loop, het
Bloemencorso, de intocht van Sinterklaas en dergelijke
krijgen een plaats in het evenementenbeleid. Door meer
samenwerking in het dorp kan het merk ‘Heemstede’ goed
tot zijn recht komen en worden uitvergroot.

 Het verduurzamen van de evenementen en daarmee
innovatie uitstralen draagt bij aan de ambities rondom
duurzaamheid en evenementen in het evenementenbeleid.
Tevens wordt de motie Sta op Statiegeld opgenomen in het
evenementenbeleid onder deze duurzaamheidsambitie.

Het proces om te komen tot het evenementenbeleid gaat in nauwe
samenwerking met alle belanghebbenden. Gezamenlijk komen we
tot een afgewogen en duidelijk toetsingskader of een evenement
past binnen Heemstede. Het evenementenbeleid geeft hiermee
structuur en kaders aan de evenementen die tot nu toe als los-
staande activiteiten worden georganiseerd.
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Wat wordt opgenomen in het evenementenbeleid
Heemstede?

Wat nemen we tenminste op in het evenementenbeleid voor
Heemstede? In de komende maanden gaan we samen met diverse
belanghebbenden vaststellen welke kaders relevant zijn voor het
evenementenbeleid voor Heemstede. Aansluitend bij de vraag
waarom evenementenbeleid voor Heemstede gaan we in op de
vragen onderverdeeld in de volgende aspecten:

Economisch rendement

 Hoe is Heemstede gepositioneerd in de regio.

 Creëren van meer economisch rendement uit evenementen.

 Grote evenementen in de regio beter benutten voor
economisch rendement.

 Wat is de identiteit van Heemstede en welk soort
evenementen passen daarbij?

 Identiteit van Heemstede uitdragen in de regio bij
evenementen.

Sociaal maatschappelijk rendement

 Welke evenementen vinden al plaats en voor welke
doelgroep en hoe kunnen de organisaties van deze losse
activiteiten meer onderling samenwerken?

 Beschrijven hoe evenementen bijdragen aan meer
onderlinge verbondenheid.

 Het bundelen van diverse initiatieven en losse activiteiten en
dit opnemen in een evenementenkalender.

 Ideeën vanuit initiatiefnemers zoals bij ‘Het Beste Idee van
Heemstede’ ruimte geven om dit gezamenlijk op te pakken.

 Hoe onderlinge goede samenwerking bij de organisatie van
Het Adriaan Pauwjaar 2020 leidt tot een succesvol
evenementenjaar.

 De motie Evenementenweek stelt in overleg te treden met
diverse belanghebbenden en organisatoren en te
onderzoeken of en hoe een evenementenweek in
Heemstede gerealiseerd kan worden. Dit wordt verder
uitgewerkt in het op te stellen evenementenbeleid.

 Zoals opgenomen in de motie ‘Rookvrije Generatie’
uitwerken dat evenementen (waar kinderen bij zijn) rookvrij
zijn.

 Bij evenementen zorgdragen voor toegankelijkheid van alle
doelgroepen zoals ook mensen met dementie en hun
mantelzorgers zoals opgenomen in de Motie Alzheimer
vriendelijke gemeente.
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Duurzaamheid bij evenementen

 Motie Sta op Statiegeld uitvoering geven in het
evenementenbeleid.

 Ambities op het gebied van duurzaamheid vertalen in
duidelijke kaders als het gaat om afval, energiegebruik,
ecologie en circulair inkopen.

 Hoe dragen duurzame evenementen bij aan het algemene
doel om CO2 te reduceren? Te denken aan gebruik van
duurzame energie, minder vervoersbewegingen en
dergelijke.

Toetsingskader veiligheid en taken gemeente

 Welke rol heeft en neemt de gemeente als het gaat om
evenementen?

 Meer structuur en kaders geven aan de evenementen die
georganiseerd worden.

 Welke regels en kaders zijn essentieel om evenementen goed
te laten verlopen.

 Locatieprofilering waar je evenementen wel en niet wil laten
plaatsvinden en waarom.

 Het proces van de melding van een evenement tot en met
het verlenen van de vergunning vraagt om duidelijke kaders.

Praktische informatie en evenementenkalender

 Welke praktische informatie is noodzakelijk en geeft
duidelijkheid aan de diverse doelgroepen rondom het
evenement.

 Wat wordt er verwacht van de organisator en welke rol
neemt de gemeente. Hierbij wordt bijvoorbeeld
meegenomen de beschikbaarheid van voldoende toiletten
zoals gesteld in de motie Openbare Toiletten.

 De evenementenkalender draagt bij aan duidelijkheid en
meer samenhang van de evenementen voor alle
belanghebbenden.

 De omgevingsvergunning heeft een bredere reikwijdte als
het gaat om het organiseren van evenementen dan de APV.
Alle regelgeving rondom een evenement kan worden
opgenomen in een bijlage met richtlijnen rondom
evenementen.

 Hoe gaan we om met ruimtelijke aanvaardbaarheid in relatie
tot de omgeving voor wat betreft evenementen. Te denken
valt dan aan verkeer, parkeren, rolstoeltoegankelijkheid,
geluid maar ook aan ecologie en natuurbescherming.
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Wat willen we bereiken met evenementenbeleid
Heemstede?

Kwalitatief hoogwaardig en gevarieerd evenementen stimuleren
De wens is een kwalitatief hoogwaardig en gevarieerd bij Heemstede
passend evenementenaanbod en het kunnen toetsen van (nieuwe)
evenementen aan de doelstellingen en ambities. De groeiende
belangstelling voor publieksevenementen, de noodzakelijke
aandacht voor de veiligheid en beheersbaarheid, de belangen van
direct omwonenden en veranderende ambities op het vlak van
duurzaamheid zijn thema’s voor het op te stellen
evenementenbeleid.

Duidelijkheid voor alle belanghebbenden door middel van een
helder toetsingskader
De gemeente neemt de regie over diverse aspecten van het lokale
evenementenbeleid. Doel is duidelijkheid te verschaffen aan de hand
van een toetsingskader voor zowel inwoners, bezoekers,
ondernemers, organisatoren als voor de gemeente zelf. Het
evenementenbeleid geeft duidelijkheid over de kaders en daarbij
behorende toelichting voor het stimuleren en organiseren van
evenementen. Geluidsnormen en aard van de evenementen worden
opgenomen in de kaders. Ook locatieprofielen en het aantal
evenementen op de diverse locaties geven een duidelijk kader. Het
resultaat is bijvoorbeeld een duidelijke evenementenkalender voor
Heemstede.

Duurzaamheid bij evenementen draagt bij aan de
duurzaamheidsdoelstellingen
Duurzaamheidsdoelstellingen van Heemstede krijgen een
prominente plaats als het gaat om de organisatie van evenementen.
Bij duurzaamheid gaat het om afval, ecologie, energie besparen of
duurzaam opwekken, circulair inkopen en dergelijke. Door in het
evenementenbeleid de duurzaamheidsambitie op te nemen worden
organisatoren gestimuleerd om evenementen te verduurzamen.
Inmiddels is in de APV opgenomen dat ballonnen niet meer opgelaten
mogen worden. Daarnaast wordt op korte termijn in de vergunning
opgenomen dat tijdens een evenement alleen statiegeldglazen
gebruikt mogen worden.
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Praktische informatie geven handvatten en duidelijkheid vooraf aan
alle belanghebbenden.
Tevens wordt in het evenementenbeleid praktische informatie
opgenomen voor evenementen als het gaat om verkeersregeling,
vergunningen, toezicht, reiniging, locaties, precario, geluidsbelasting
en dergelijke.
Verantwoordelijkheden van zowel de organisator als de gemeente
komen naar voren in het evenementenbeleid. Dit zorgt ervoor dat
alle partijen weten wat er van verwacht wordt en wie waarvoor
verantwoordelijk is. Dit om misverstanden te voorkomen en daarmee
bij te dragen aan de veiligheid van de evenementen.

Evenementen dragen bij aan een sociaal maatschappelijk
rendement
Inwoners zijn graag trots op hun wijk en op Heemstede.
Evenementen leveren een bijdrage aan de sociale cohesie door het
samen organiseren en samen vieren. Participatie en samen
organiseren van evenementen dragen bij aan het sociaal
maatschappelijk rendement van Heemstede.

Vastleggen welke identiteit Heemstede wil uitdragen in de regio
Heemstede is aantrekkelijk om in te wonen en leven. De
Metropoolregio Amsterdam (MRA) wil het toerisme beter spreiden
over de gehele regio. Welke positie wil Heemstede innemen als het
gaat om meer toeristen, dagjesbezoekers en evenementen naar
Heemstede te trekken? En welke bezoekers en toeristen gaan we
benaderen en bereiken om naar Heemstede te komen? De identiteit
van Heemstede gaan we samen bepalen aan de hand van de methode
‘Identity Matching’ zoals afgesproken in het collegebesluit
‘Villagemarketing’. Er wordt gestart in april 2019 met deze methode
en de eerste rapportage hierover wordt opgesteld in juni 2019. Deze
identiteit is waardevol bij het opstellen van evenementenbeleid voor
Heemstede.

Creëren van meer economisch rendement voor Heemstede uit
evenementen
Een breed gedragen samenwerking rond evenementen versterkt het
economisch effect voor Heemstede. Beeldbepalende evenementen
die het merk Heemstede versterken, kunnen een grote impuls geven
aan de Heemsteedse economie
Grote evenementen als het Bloemencorso kunnen we meer benutten
in Heemstede en dat zien de horeca en winkeliers terug in hun omzet.
Om de evenementbeleving voor de bezoekers en toeristen te
versterken en zodoende de uitgaven in de Heemstede te vergroten,
is het organiseren van randprogrammering tijdens de
beeldbepalende evenementen een ‘must’. Dit vraagt om nauwe
samenwerking met winkeliers, horeca, kunstenaars en culturele
instellingen en de gemeente.
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Hoe en wanneer komen we tot gedragen
evenementenbeleid voor Heemstede?

We onderzoeken trends en ontwikkelingen
Het onderzoeken van de trends en ontwikkelingen binnen de
branche, binnen de regio en binnen de gemeente. De verwerking van
de ontwikkelingen in de branche zijn onderdeel voor het te
ontwikkelen beleid. Deze trends en ontwikkelingen worden
opgehaald uit rapporten, verzamelde data van gerenommeerde
onderzoeksbureaus, beleid uit de regio en dergelijke. Dit zal
plaatsvinden in april 2019.

We onderzoeken evenementenbeleid in de regio
Voor het verkrijgen van meer informatie over het stellen van kaders
wordt ook gekeken naar evenementenbeleid van regiogemeenten.
Welke ambities worden gedeeld in de regio en welke relaties zijn
relevant als het gaat om evenementen.

We gaan met alle belanghebbenden invulling geven aan het
evenementenbeleid door middel van participatie
Het opstellen van het evenementenbeleid doen we samen met alle
belanghebbenden. We gaan met elkaar bepalen wat al goed gaat en
wat beter kan bij activiteiten en evenementen. Bij belanghebbenden
valt te denken aan evenementenorganisatoren, ondernemers,
inwoners, welzijnsorganisaties, kunst- en cultuurorganisaties en
dergelijke. De eerder beschreven methode van Identity Matching is
een eerste vorm van participatie met deze belanghebbenden.

We starten in april 2019 en verwachten einde van 2019
evenementenbeleid Heemstede
In april start ‘Identity Matching’ met de 7 verschillende doelgroepen
om samen te komen tot de identiteit van Heemstede. Zoals in de
begroting opgenomen wordt een nieuwe medewerker economische
zaken aangesteld. Voor een effectieve projectmatige aanpak gaat
deze nieuwe beleidsmedewerker dit project verder uitwerken. Na het
zomerreces 2019 verwachten we alles te hebben verzameld en kan
dit worden uitgewerkt in evenementenbeleid Heemstede.


