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Openbaarheid : Actief openbaar 

ONDERWERP
Collegebericht: Stand van zaken evenementen

De nieuwe maatregelen beschreven in de op 29 september vastgestelde 
noodverordening zijn aanleiding kritisch te kijken naar de uitvoerbaarheid 
van de diverse evenementen in de komende feestmaanden. Omdat de 
meeste evenementen minstens 8 weken voorbereiding vergen – zowel voor 
de organisator als voor de toets op veiligheid en corona –, is een aantal 
maanden vooruitgekeken en bestaat noodzaak reeds in dit stadium een 
beslissing te nemen op basis van de thans geldende noodverordening.

In het algemeen wordt hierbij telkens afgewogen: 
- Kan het in een andere manier vorm krijgen?
- Kan het in de tijd worden doorgeschoven naar een later tijdstip? of
- Wordt het in 2020 geannuleerd en kijken we vooruit naar de volgende 
editie in 2021?

Met dit collegebericht wordt u op de hoogte gesteld van de stand van 
zaken. 

Heemstede Loop (25 oktober a.s.)
De Heemstedeloop al enigszins aangepast door het schrappen van de 10 
km. De gemeente en SportSupport zijn samen tot de conclusie zijn 
gekomen dat de 5 km voor volwassenen niet op verantwoorde wijze kan 
worden uitgevoerd. Alsdan resteert slechts een Kidsrun, die voor 
SportSupport niet rendabel is. Daarom is besloten dat de Heemstedeloop 
dit jaar niet door te laten gaan.

Intocht Sinterklaas (14 november a.s.)
Afgelopen maanden is veelvuldig gesproken, ook in de regio, over de 
uitvoerbaarheid van een Sinterklaasintocht of een alternatieve (fysieke) 
viering van Sinterklaas. In Kennemerland zijn veel intochten afgelast door 
de maatregelen i.v.m. Corona. De uitvoerbaarheid van enig 
Sinterklaasviering is mede afhankelijk van vieringen in de regio, vanwege 
mogelijk waterbedeffecten. Alles afwegende is in goed overleg met het 
Sinterklaascomité beslist om dit jaar geen gemeentelijke sinterklaasintocht 
of alternatieve (fysieke) viering te organiseren. Wel wordt nog nagedacht 
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over een digitale variant. Het organiserend comité van Sint op het Dak 
heeft aangegeven dit jaar geen viering te organiseren. 
Er loopt nog een vergunningaanvraag van het Sinterklaascomité van 
Bennebroek om op Heemsteeds grondgebied. Over deze aanvraag zal 
overleg wordt gevoerd met de organisatie.

Heemstede Herdenkt ( 18 november a.s.)
Onze waardevolle traditie Heemstede Herdenkt, kan vanwege het 
toenemende bezoekersaantal (1200-1500 bezoekers) niet worden 
gehouden.
Bij de diverse optredens op de begraafplaats en in de aula kan niet worden 
voldaan aan een coronaproof inrichting.
Er wordt gewerkt aan een streamingsversie via Facebook. Op deze 
versoberde wijze kan toch worden voorzien in de behoefte om gezamenlijk 
te herdenken.

50-jarige bruidsparen (november a.s.)
Een fysieke invulling van het feestelijke 50-jarige huwelijk is vanwege de 
corona-maatregelen niet mogelijk.
Natuurlijk zal op een andere feestelijke wijze invulling worden gegeven aan 
het huwelijksjubileum, om zo toch aandacht te geven aan hun “gouden’ 
bruiloft.

Kerstsamenzang (24 december a.s.)
De Teisterband was voornemens dit jaar de kerstsamenzang te 
organiseren. Binnen de coronaregels geldt een verbod op zang en 
samenkomst. Om die reden kan ook dit evenement dit jaar niet doorgaan.

Nieuwe inwonersdag (14 september j.l.)
Afgelopen editie van nieuwe inwonersdag (die traditioneel samenvalt met 
open monumentendag) is niet doorgegaan. Veel monumenten hebben hun 
deuren gesloten gehouden. Ook hier worden veel bezoekers 
samengebracht in het raadhuis. Hierdoor kunnen de Corona regels niet in 
acht worden genomen.

Evenementen in 2021
Over de status van de aankomende evenementen in 2021 volgt later een 
update.
De eerstvolgende evenementen die gepland staan zijn:
- Kerstbomenverbranding, 1e woensdag na Driekoningen; het voorgenomen 
gesprek met kinderen heeft i.v.m. corona nog niet plaatsgevonden. 
- Nieuwjaarsreceptie, 1e maandag in het nieuwe jaar.
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Relevante artikelen uit de noodverordening d.d. 29 september 2020: 

Artikel 2.1: Verboden samenkomsten
Lid 2:
Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, is het verboden om in de 
publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een 
daarbij behorend erf, een samenkomst van meer dan veertig personen 
(exclusief personeel) of, indien de samenkomst plaatsvindt in een gebouw, 
vaartuig of voertuig, van meer dan dertig personen (exclusief personeel) te 
organiseren, te laten organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan, 
dan wel aan een dergelijke samenkomst deel te nemen. Bij samenkomsten 
in een gebouw geldt het verbod per zelfstandige ruimte waarbij een 
zichtbaar gescheiden podium als zelfstandige ruimte geldt. Indien een 
samenkomst plaatsvindt in een gebouw, vaartuig of voertuig worden de 
aanwezigen geplaceerd.
Lid 4:
Het is verboden een samenkomst als bedoeld in het derde lid in een 
gebouw, voertuig of vaartuig, niet zijnde een woning, te organiseren, te 
laten organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan zonder de 
aanwezigen te placeren en, indien de samenkomst uit meer dan honderd 
personen (exclusief personeel) per zelfstandige ruimte bestaat, zonder de 
gezondheid van de aanwezigen te verifiëren en zonder te werken met 
reservering.
Lid 5:
Het is verboden een samenkomst als bedoeld in het derde lid in de open 
lucht, niet zijnde een bij een woning behorend erf, van meer dan 250 
personen (exclusief personeel) te organiseren, te laten organiseren, te 
laten plaatsvinden of te laten ontstaan zonder de aanwezigen te placeren, 
zonder de gezondheid van de aanwezigen te verifiëren en zonder te 
werken met reservering.
Lid 7: 
Het is verboden een samenkomst in een bibliotheek, museum, monument, 
presentatie-instelling, dierentuin, pretpark, kermis, en een daarmee 
vergelijkbare samenkomst voor zover sprake is van doorstroom van 
bezoekers te organiseren, te laten organiseren, te laten plaatsvinden of te 
laten ontstaan zonder dat bezoekers vooraf per tijdvak reserveren.

Artikel 2.2 Verbod niet houden veilige afstand
1. Het is verboden zich in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet 
zijnde een woning of een daarbij behorend erf, op te houden zonder tot de 
dichtstbijzijnde persoon een afstand te houden van ten minste 1,5 meter

Artikel 2.4 Verbod gezamenlijk zingen of schreeuwen
Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde 
een woning of een daarbij behorend erf, in groepsverband te zingen of te 
schreeuwen. Dit verbod geldt niet voor zangers, zangkoren en 
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zanggroepen en voor zang als onderdeel van de belijdenis van godsdienst 
of levensovertuiging, mits de richtlijnen die zijn opgenomen in het advies 
van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van 30 juni 2020 in 
acht worden genomen.


