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Hoe organiseren andere gemeenten de feestverlichting? 
Tabel 1 toont hoe andere gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland de feestverlichting organiseren. 
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Feestverlichting andere winkelcentra/gemeenten: 
Het college zegt toe een overzicht op te sturen van hoe 
andere gemeenten en andere winkelcentra in Heemstede 
de feestverlichting organiseren en dit te betrekken bij het 
plan dat verwacht wordt in Q1 van 2023. 
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Tabel 1 Organisatie feestverlichting regio 

 Rol feestverlichting Financiële bijdrage 

 Winkeliers Gemeente Winkeliers Gemeente 

Haarlem  Nee Stichting 
Haarlem Lichtstad 
verzorgt de selectie 
en installatie 
feestverlichting.  

Nee  Ja  
Financiële bijdrage 
aan stichting 
Lichtstad  

Ja  
De gemeente 
subsidieert Haarlem 
Lichtstad.  

Zandvoort  Ja  
Selectie en installatie 
feestverlichting  

Nee  Ja  
Kosten voor 
installatie 
feestverlichting, en 
energieverbruik  
+ investering indien 
de feestverlichting 
toe is aan vervanging  

Geen antwoord 
ontvangen  

Bloemendaal  Ja  
Selectie en installatie 
feestverlichting  

Nee  Ja  
Kosten voor 
installatie 
feestverlichting, en 
energieverbruik  
+ investering indien 
de feestverlichting 
toe is aan vervanging  

Nee  

Heemstede  Ja  
Selectie en installatie 
feestverlichting  

Nee  Ja  
Kosten voor 
installatie 
feestverlichting, en 
energieverbruik  
+ investering indien 
de feestverlichting 
toe is aan vervanging  

Geen structurele 
kosten.  
Het vraagstuk nu is 
of de gemeente een 
eenmalige 
investering wil doen 
in het aanleggen van 
nieuwe kabels voor 
de winkelgebieden 
waar daar behoefte 
of noodzaak  
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Hoe organiseren andere winkelcentra in Heemstede de feestverlichting? 
In de Jan van Goyenstraat wordt de feestverlichting gevoed door kabels uit de winkelpanden. In de 
overige winkelgebieden hebben een aantal winkeliers zelf feestverlichting aan de winkelpanden hangen, 
maar is dit niet collectief geregeld. De winkeliers van de Zandvoortselaan hebben in 2021 een verzoek 
gedaan of de gemeente een deel van de kosten wil financieren voor het aanleggen van een kabel voor 
de feestverlichting in het winkelgebied.  
 
Er zijn op dit moment geen beleidsregels over hoe ondernemers moeten omgaan met feestverlichting 
in de openbare ruimte in de winkelgebieden, of wat de rol van de gemeente is. Dit leidt tot verschillende 
constructies per winkelgebied. Wanneer gekeken wordt naar de veiligheidsnormen zijn niet alle 
constructies even wenselijk. Daarnaast zijn er ook geen kaders om de verzoeken van de 
Zandvoortselaan en de Raadhuisstraat-Binnenweg aan te toetsen, anders dan de wetten die de 
veiligheid borgen. Het vraagstuk hoe en of we de feestverlichting willen faciliteren op de Raadhuisstraat 
– Binnenweg moet daarom in breder perspectief worden gezien. Het belang van veiligheid en sfeer 
speelt ook in de andere gebieden.  


