
 “Dit voorjaar is door de gemeente samen met inwoners onderzoek gedaan naar de identiteit van Heemstede. 
Hieruit is gebleken dat Heemstede een rustige, groene (woon-)gemeente is, met genoeg te doen op het gebied 
van winkels, cultuur, uitgaan of uitwaaien op het strand in de nabije omgeving. Uit dit onderzoek is ook 
gebleken dat het inzetten van Village Marketing voor Heemstede geen toegevoegde waarde zou hebben, omdat 
dit vooral gericht zou zijn op de inwoners van Heemstede zelf. Als gemeente zijn wij nu aan de slag met het 
opstellen van evenementenbeleid. Dit met het doel de huidige evenementen/ festiviteiten die georganiseerd 
worden aan een duidelijk kader te kunnen toetsen. Evenementen zijn festiviteiten. U kunt daarbij denken aan 
bijvoorbeeld de jaarmarkt, de openluchtbioscoop en de bosfair. Om hiervoor aanvullende informatie te 
verzamelen, stellen wij u graag een paar vragen.”

Interviews zijn gehouden op de Raadhuisstraat – Binnenweg, de markt en de Jan van Goyenstraat.

Woont u in Heemstede? 
Zo ja; In welke buurt woont u
Zo nee: Waar woont u?

1. (RHS – BW)  Ja, in de Indische buurt 
2. (RHS – BW)  Ja 
3. (RHS – BW)  Ja, in de Haven
4. (RHS – BW)  Ja
5. (RHS – BW)  Ja, vlak bij AH
6. (RHS-BW) Nee, in Valkenswaard. Regelmatig in Heemstede i.v.m. oppassen op kleinkinderen
7. (Markt) Nee, in Haarlem. Meneer is gericht op Heemstede wat betreft boodschappen, winkelen en 
vrijetijdsbesteding
8. (Markt) Ja, Indische buurt
9. (Markt) Nee, in Aerdenhout, maar met de markt gericht op Heemstede
10. (Markt) Nee, in Haarlem. Mevrouw is volledig gericht op Heemstede. Ze komt er speciaal voor naar toe om 
haar boodschappen en andere benodigdheden te halen. Ze vindt Heemstede prettiger om te winkelen en ook 
rustiger. 
11. (Markt) Ja, in de Schildersbuurt
12. (Markt) Ja, aan de Dreef
13 (Markt) Ja, aan de Binnenweg
14 (Markt) Ja
15 (Markt)  Ja
16. (Markt) Nee, in Bennebroek
17. (Markt) Ja, in de Spaarnzichtlaan
18. (JvG) Ja, in de Franz Schubertlaan.
19. (JvG) Nee, in Haarlem net over de grens met Heemstede. Boodschappen doen wij altijd op de Jan van 
Goyenstraat.
20. (JvG) Nee, in Hoofddorp 
21. (JvG) Ja, in de Schildersbuurt
22. (JvG) Ja, in de Jan van Gilselaan
23. (JvG) Ja, in de Rembrandtlaan

Bezoekt u wel eens een evenement in Heemstede? Zo ja, welk(e) evenement(en) heeft u bezocht? 
1. (RHS – BW) Ja, Eats &Beats, Markt Binnenweg, Kiboe, HeemstedeLoop en Koningsmarkt
2. (RHS – BW)  Ja, Markt op de Binnenweg
3. (RHS – BW)  Ja, Bloemencorso, Jaarmarkt en de kunstmarkt
4. (RHS – BW)  Ja, Jaarmarkt, Bloemencorso
5. (RHS – BW)  Ja, jaarmarkt ed.
6. (RHS – BW)  Ja, Regelmatig naar markten etc. Gezellig in de winkelstraten
7. (Markt) Ja, Braderie
8. (Markt) Ja, Koningsdag, jazzweekend, food trucks aan het Wilhelminaplein, kunstmarkt.
9. (Markt) Ja, Koningsdag, de braderie en de kunstmarkt op de Jan van Goyenstraat
10. (Markt) Ja, mevrouw is liefhebber van de Franse week(end). Andere inspiratie voor evenementen doet ze 
op uit de krant of via de aanplakbiljetten in Heemstede. Op die manier vindt ze altijd wel een markt of 
evenement wat ze leuk vindt.



11. (Markt) Nauwelijks en anders niet bewust en komt mevrouw spontaan terecht op een markt.
12. (Markt) Ja, de Jaarmarkt en de kunst of brocantemarkt op de Jan van Goyenstraat
13. (Markt) Ja, Er worden leuke evenementen georganiseerd. Het aanbod vind ik leuk en divers.
14. (Markt) Ja, Jaarmarkt, Bosfair en Brocantemarkt
15. (Markt) Nee, eigenlijk niet
16. (Markt) Ja, Jaarmarkt of bosfair
17. (Markt) Ja, Jaarmarkt of bosfair. Maar vind het best lawaaiig
18. (JvG) Soms, Ik bezoek weinig evenementen, wel eens de Brocantemarkt.
19. (JvG) Ja, bezoeken regelmatig de jaarmarkt en vinden Sint op het dak een mooie traditie.
20. (JvG) Nee, Ik bezoek geen evenementen in Heemstede. Ik vind het wel leuk dat er initiatieven zijn om 
evenementen te organiseren. In de JvG leeft bijv. Koningsdag en nacht en Sint op het dak erg. Voor het overige 
heb ik geen mening.
21. (JvG) Nee
22. (JvG) Ja, regelmatig. Bijv. Koningsdag, Sint op het dak, de intocht en de openlucht bioscoop
23. (JvG) Nee, ik bezoek eigenlijk nooit een evenement in Heemstede

Was u tevreden over het evenement/ deze evenementen?
1. (RHS – BW) Ja, Eats &Beats vonden wij erg leuk
2. (RHS – BW) Ja, heel gezellig
3. (RHS – BW) Prima
4. (RHS – BW) Leuke evenementen
5. (RHS – BW) Wisselend, het aanbod op de jaarmarkt wordt minder
6. (RHS – BW) Ja, zeker
7. (Markt) meneer geeft aan dat het een gezellig evenement is, waar hij puur voor vermaak samen met zijn 
vrouw graag naar toe gaat. Al is het alleen al om een beetje rond te lopen op de locatie (en als hij wat moois 
tegen komt is dat leuk meegenomen). 
8. (Markt) Ja, mevrouw gaf aan dat alles in orde was.
9. (Markt) Ja
10 (Markt) Ja, ze komt elk jaar speciaal voor de Franse week.
11. (Markt) -  Mevrouw geeft aan er niet te komen, maar haar indruk is dat er wel een goed en passend aanbod 
is aan evenementen 
12. (Markt) Ja, Ik vind de jaarmarkt leuk, maar vind het jammer dat er steeds minder winkeliers uit Heemstede 
zelf een kraam lijken te hebben en er meer handelaars staan
13. (Markt) Ja, Ik vind de georganiseerde evenementen leuk
14. (Markt) Ja, Leuk om deze markten even te bezoeken
15. (Markt) -
16. (Markt) Ja, Soms is het thema wel aardig, andere keer vind ik het thema minder en zijn er te veel andere 
kramen bij
17. (Markt) Ja, Ik vind het best leuk, zolang het niet in mijn achtertuin is
18. (JvG) Ja, De Brocantemarkt vind ik een leuke markt. Gezellige sfeer.
19. (JvG) Ja, Tevreden over de evenementen, vriendelijke uitstraling
20. (JvG) -
21. (JvG) -
22. (JvG) Ja, Leuke evenementen
23. (JvG) -

Wat vindt u van het aanbod van evenementen in Heemstede? 
Wat mist u?
1. (RHS – BW) Prima aanbod, we missen niet per se iets in Heemstede er is in de regio genoeg te doen
2. (RHS – BW) Ik lees de lokale kranten en zie veel leuke evenementen voorbij komen. Ik mis niets
3. (RHS – BW) Ik mis niets
4. (RHS – BW) Ik mis niets er is een leuk aanbod aan evenementen
5. (RHS – BW) Prima, ik mis eigenlijk niets. 
6. (RHS – BW) leuke evenementen, zelf mis ik een boekenmarkt
7. (Markt) Prima, ik mis niets
8. (Markt) Veel te weinig aanbod. Mist een feestweek.



9. (Markt) Mevrouw was niet erg bekend met het lopende aanbod in Heemstede (behalve wat ze kent). Soms 
leest ze wat in de krant en wat haar aanspreekt gaat ze naar toe, maar dat zijn dan vooral de kunst en cultuur 
evenementen. Mist niets.
10 (Markt) Er zijn genoeg leuke evenementen in Heemstede; je moet er alleen van weten of goed zoeken. Zoals 
de kunstmarkt bij de Jan van Goyenstraat; als je dat weet, kom je terug. Mevrouw mist niets.
11. (Markt) Mevrouw mist niets
12. (Markt) Ik mis eigenlijk niets op gebied van evenementen. (vanuit later antwoord: Iets van Bridge avonden)
13. (Markt) Misschien iets met muziek bijv. Jazz
14. (Markt) Het aanbod is leuk en divers, ik ben tevreden
15. (Markt) Ik bezoek eigenlijk geen evenementen. Ik vind Heemstede echt een forenzendorp en vind dat er 
geen Heemsteedse identiteit is. Los zand.
16. (Markt)  –
17. (Markt)  Geen idee
18. (JvG) Het aanbod van evenementen vind ik goed. Omdat ik niet veel evenementen bezoek en er niet veel 
behoefte aan heb mis ik eigenlijk niets.
19. (JvG) Missen niets in het aanbod
20. (JvG) -
21. (JvG) Niets men is tevreden met het aanbod van evenementen
22. (JvG) Ik mis eigenlijk niets
23. (JvG) –

Wat voor evenementen vindt u bij Heemstede passen?
1. (RHS – BW) Dickensmarkt, Eats&beats. Gemoedelijke, toegankelijke evenementen met een dorpse sfeer. 
Kleinschalig en gezellig. Niet massaal
2. (RHS – BW) Wat er nu al is, kleinschalig en voor familie
3. (RHS – BW) - 
4. (RHS – BW) Markten ed.
5. (RHS – BW) Misschien iets met Jazz oid. Hoewel het van mij niet hoeft
6. (RHS – BW) Markten zoals voor- en najaarsmarkt
7. (Markt)  Zoiets als een braderie of een kleinschalig muziekfestival, zoals in Bloemendaal
8. (Markt) Van alles op het gebied van kunst en cultuur. als er maar meer aanbod komt. Wel geeft zij aan dat ze 
vermoedt dat hier geen of weinig draagvlak voor is met als grootste oorzaak dat Heemstedenaren geen 
eenheid vormen. Mensen komen hier enkel om te wonen en zijn voor evenementen gericht op de grotere 
steden met meer aanbod (zoals Amsterdam waar ze zelf vaak concerten e.d. bezoekt).
9. (Markt) Alles wat gericht is op kunst en cultuur, zoals de markt op de Jan van Goyenstraat. Zelf is mevrouw 
liefhebber van alles wat maar met kunst en creativiteit heeft te maken, daarom komt de graag op deze 
kunstmarkt. 
10.(Markt) Geen mening
11. (Markt)  Evenementen die gericht zijn op kunst en cultuur, maar ook de Boerenmarkt (zoals op de 
Vrijheidsdreef – is er nog/niet meer (?)) zijn evenementen die goed bij het karakter van Heemstede passen. 
12. (Markt) Dingen als de brocantemarkt, de kunstmarkt of de jaarmarkt vind ik bij Heemstede passen
13. (Markt) Leuke evenementen op kleinere schaal
14. (Markt) Markten en fairs, sfeervolle evenementen op kleine schaal
15. (Markt) -
16. (Markt) Heemstedenaren gaan niet zo snel naar andere evenementen dan de reguliere. Verder geen idee 
eigenlijk, maar misschien toch iets met muziek?
17. (Markt) Geen idee
18. (JvG) Kunst- en biomarkten o.i.d. vind ik goed bij Heemstede passen.
19. (JvG) Toegankelijke evenementen met kleine schaal
20. (JvG) -
21. (JvG) Geen mening ik bezoek geen evenementen
22. (JvG) Alles met een borrel
23. (JvG) Iets als Haarlem Jazz in het klein



Sommige gemeenten hebben een evenementenweek. Wat vindt u van een evenementenweek voor 
Heemstede? Kent u mensen die een dergelijke week zouden willen organiseren?
1. (RHS – BW) Hoeft hier echt niet.
2. (RHS – BW) Niet nodig
3. (RHS – BW) Niet aan beginnen, zonde van het geld
4. (RHS – BW) Ik denk dat dat niets wordt, niet aan beginnen.
5. (RHS – BW) Misschien voor sommige mensen, maar daar ben ik niet zeker van.
6. (RHS – BW) Nee, daar zie ik geen toegevoegde waarde in
7. (Markt) Geen mening
8. (Markt) Mevrouw is enthousiast over een feestweek en zal ook graag willen meedenken bij het organiseren 
hiervan. Ze denkt dat met het juiste thema dit echt iets goeds voor Heemstede kan zijn. 
9. (Markt) Geen mening
10. (Markt) NVT. 
11. (Markt) Mevrouw kan zich er geen voorstelling van maken dat zoiets werkt of loopt in de gemeente 
Heemstede. 
12. (Markt)Voor een evenementenweek vind ik Heemstede niet zo geschikt. Past meer bij Vijfhuizen. Ik zou het 
wel leuk vinden als er bridge avonden zouden komen.
13. (Markt) Ik heb geen interesse in een evenementenweek.
14. (Markt) Daar zou ik niet heen gaan 
15. (Markt) Geen animo voor. Ik vind een feestweek niet bij Heemstede passen er is geen Heemsteedse 
identiteit en daarom vind ik een feestweek niet passend. Er is geen Heemsteeds gevoel.
16. (Markt) Geen animo voor
17. (Markt) Daar heb ik geen interesse in
18.(JvG) Een evenementenweek hoeft voor mij niet.
19.(JvG) een evenementenweek hoeft wat mij betreft niet en zeker niet voor mijn deur 
20. (JvG) -
21. (JvG) Leuk zo’n week maar ik zou er niet heen gaan
22. (JvG) Lijkt mij leuk zo’n week, iets voor ondernemers om mee aan de slag te gaan
23. (JvG) Misschien wel leuk iets met ouderwetse spellen te doen? Eigenlijk geen idee en ik zou het niet willen 
organiseren

Wat vindt u van de locaties waar de evenementen gehouden worden? (o.a. de Raadhuisstraat- Binnenweg, de 
Burgemeester van Rappardlaan, Jan van Goyenstraat, Wilhelminaplein)
1.(RHS – BW) In meer &bosch een speelveld voor kinderen realiseren. Speelbos meermond
2. (RHS – BW) Prima locaties
3. (RHS – BW) Geen Mening
4. (RHS – BW) Prima
5. (RHS – BW) Prima
6. (RHS – BW) Prima, maar zelf vind ik het wilhelminaplein te veel uit het centrum liggen en vind ik het jammer 
dat daar evenementen georganiseerd worden en niet op de binnenweg
7. (Markt) Geen mening
8. (Markt) Locaties zijn prima
9. (Markt) Mevrouw kent eigenlijk alleen de Jan van Goyenstraat en dat vindt ze een sfeervolle locatie voor 
dergelijke evenementen. 
10. (Markt) Mevrouw vindt dit hele logische locaties, omdat het winkelstraten zijn er dus veel “verkeer” en 
aanloop is van mensen. 
11. (Markt) Prima locaties; zeker omdat Heemstede geen hele grote evenementen heeft, dus passen deze 
locaties prima in het beeld. Mevrouw geeft aan dat de Vrijheidsdreef ook een leuke locatie is om een markt te 
organiseren. 
12. (Markt) Prima
13. (Markt) Prima
14. (Markt) Prima
15. (Markt) Geen mening, de weekmarkt vind ik wel heel fijn
16. (Markt) Geen mening
17. (Markt) Geen mening
18. (JvG) De locaties zijn wat mij betreft prima.



19. (JvG) -
20. (JvG) -
21. (JvG) Prima
22. (JvG) Prima
23. (JvG) -

Hoe belangrijk vindt u het dat het evenement dat u bezoekt aandacht heeft voor duurzaamheid? En waar denkt 
u dan aan?
1. (RHS – BW) Heel belangrijk, geen afval plastic
2. (RHS – BW) Heel belangrijk, geen plastic/ plastic afval verminderen
3. (RHS – BW) Prima, maar het mag wat mij betreft geen geld kosten. Vaak indirecte geldverspilling
4. (RHS – BW) Eerlijk gezegd geen item voor mij
5. (RHS – BW) Ik vind dat wel heel belangrijk
6. (RHS – BW) Zelf twijfel ik daaraan. 
7. (Markt) Meneer is voorstander van het hergebruik van materialen (in de breedste zin). 
8. (Markt) Heel belangrijk! Denk aan afbreekbare glazen, geen plastic verpakkingen en zoveel mogelijk overdag 
i.p.v. ’s avonds iv, lichtvervuiling. 
9. (Markt) Mevrouw vindt het belangrijk dat er te allen tijde rekening wordt gehouden met de natuur, dus 
evenementen waarbij harde muziek wordt gespeeld is geen optie en past ook niet bij Heemstede. Het groen 
moet hoe dan ook beschermd worden, dus ook herbruikbare glazen is belangrijk, zodat dit niet in de natuur 
terecht komt. 
10. (Markt) Mevrouw geeft aan dat de evenementen in haar ogen al best wel duurzaam zijn, want het zijn 
feitelijk alleen maar kramen, dus je hebt geen grote logistiek en infrastructuur nodig om het op te zetten. Ze 
denkt niet speciaal aan mogelijkheden om dit te verbeteren, maar geeft wel aan dat het goed is om hier alert 
op te blijven. 
11. (Markt) Duurzaamheid vindt mevrouw heel erg belangrijk en verdient volgens haar meer publiciteit. Er 
moet daarom meer aandacht komen voor duurzaamheid, bijvoorbeeld d.m.v. een evenement dat inhoudelijk 
gericht is op duurzaamheid, zoals een groene week. De gemeente zal hierin ook een grote rol kunnen/moeten 
spelen als informatieverstrekker. 
12. (Markt) Eerlijk gezegd vind ik dat niet belangrijk
13. (Markt) Geen mening
14. (Markt) Dat vind ik zeker belangrijk
15. (Markt) Geen mening
16. (Markt) Dat vind ik zeker belangrijk
17. (Markt) Dat vind ik zeker belangrijk
18. (JvG) Ik vind duurzaamheid belangrijk en waardeer het als daar op een evenement/ markt aandacht voor is.
19. (JvG) Aandacht voor duurzaamheid en vooral het verminderen van afval vind ik heel belangrijk
20. (JvG) -
21. (JvG) Niet belangrijk
22. (JvG) Buitenevenementen vind ik duurzaam genoeg
23. (JvG) -

Hoe kunnen wij er voor zorgen dat evenementen in Heemstede waarbij kinderen aanwezig zijn rookvrij 
worden?
1.(RHS – BW) Misschien gewoon een evenement als rookvrij benomen en dit zichtbaar maken en dan 
handhaven
2. (RHS – BW) Informatief
3. (RHS – BW) Geen mening
4. (RHS – BW) Geen mening
5. (RHS – BW) Geen mening
6. (RHS – BW) Geen mening
7. (Markt) Geen mening
8. (Markt) Mevrouw vindt dat deze regelingen te ver gaan/door slaan en dat het helemaal niet nodig is. Het 
gaat om een openbare ruimte dus iedereen is vrij om te roken als hij/zij dat wilt. Aangewezen plekken zijn 
daarom onzin. 



9. (Markt) Stoppen met roken
10. (Markt) Geen mening
11. (Markt) Roken kan niet verboden worden, want het vindt bij evenementen plaats op een openbare ruimte. 
Ook de publieke acties die stoppen met roken zouden moeten bevorderen werken niet. Wel is het lastig om 
bijvoorbeeld aangewezen plekken er voor te maken en dat op te nemen in bijvoorbeeld de APV, maar is een 
optie. 
12. (Markt) Geen mening 
13. (Markt) Geen mening 
14. (Markt) Moeilijk om te beantwoorden 
15. (Markt) Geen mening 
16. (Markt) Geen mening
17. (Markt) Geen mening 
18. (JvG) Geen idee, lastig lijkt mij.
19.( JvG) Geen mening
20. (JvG) Geen mening
21. (JvG) Daar kun je niet voor zorgen
22. (JvG) Door het plaatsen van verbodsborden misschien?
23. (JvG) Geen mening

Wat wilt u op het gebied van evenementen nog aan de gemeente meegeven? 
1.(RHS – BW) Niets
2. (RHS – BW) Niets
3. (RHS – BW) Er gebeurt genoeg. Geen enkele reden om meer geld te besteden aan evenementen. Geef 
aandacht aan verkeersdoorstroming en niet aan evenementen
4. (RHS – BW) Jammer van ballonnenverbod. Verkeersveiligheid belangrijker item.
5. (RHS – BW) Niet te veel evenementen in Heemstede, dan gaan mensen maar naar Haarlem.
6. (RHS – BW) Waarom Koningsdag op Wilhelminaplein en niet op Raadhuisstraat?
7. (Markt) Niets
8. (Markt) Krijg de bevolking dichter bij elkaar; middels en als gevolg van het organiseren van evenementen. 
Het is momenteel los zand, waardoor de gemeente niet gezellig met elkaar een evenement kan bijwonen.
9. (Markt) Niets
10. (Markt) Als gemeente Heemstede moeten we er voor zorgen dat de gemeente beschaafd en rustig blijft, 
dus niet alles vol willen zetten met evenementen en dan vooral geen harde muziek. De rust is een pluspunt van 
de gemeente Heemstede.
11. (Markt) ‘laat je niet gek maken’. Mevrouw gaf aan dat ze uit de vragen kan opmaken dat het doel van het 
beleid moet zijn dat er meer evenementen moeten komen in de gemeente Heemstede, maar moeten we dat 
als gemeente wel willen. Is het niet een keer genoeg, vraagt mevrouw zich af.
12. (Markt) Er mag iets meer ruchtbaarheid gegeven worden aan evenementen.
13. (Markt) Niets
14. (Markt) Niets
15. (Markt) Niets
16. (Markt)  Niets
17. (Markt) Niets. Ik vind andere zaken belangrijker zoals de regels van BWT
18. (JvG) Niets
19. (JvG) Niets, aan organisatoren: Ga zo door
20. (JvG) Niets
21. (JvG) Niets
22. (JvG) Niets
23. (JvG) Niets

Wij maken een verslag van de verschillende gesprekken die wij hebben gehouden. Als u dit verslag wilt 
ontvangen, dan noteren wij graag uw emailadres.
1. (RHS – BW) -
2. (RHS – BW) -



3. (RHS – BW)  -
4. (RHS – BW) -
5. (RHS – BW) -
6. (RHS – BW) -
7. (Markt) - 
8. (Markt) - 
9. (Markt)  -
10. (Markt) -  
11. (Markt) -
12. (Markt) -
13. (Markt) -
14. (Markt) -
15. (Markt) -
16. (Markt) - 
17. (Markt) -
18. (JvG) -
19. (JvG) -
20. (JvG) -
21. (JvG) -
22. (JvG) -
23. (JvG) - 

 


