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Zaaknummer : 773038  
Afdeling : Uitvoering Openbare Ruimte  
Portefeuillehouder : A.C. Nienhuis  
Openbaarheid : Actief openbaar  
 
ONDERWERP 
Collegebericht: Stand van zaken evenementen januari t/m mei 2021 
 
 
Sinds 1 december 2020 is de tijdelijke coronawet van kracht. De wet 
vervangt de noodverordeningen, waarin de maatregelen sinds maart 2020 
werden opgenomen. De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 geldt sinds 4 
januari 2021 en vervalt per 1 maart 2021.  
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 tijdelijke 
Wet maatregelen covid-19. 
 
In het algemeen wordt hierbij telkens afgewogen:  
- Kan het in een andere verantwoorde manier toch doorgang vinden? 
- Kan het in de tijd worden doorgeschoven naar een later tijdstip? of 
- Wordt het in 2021 geannuleerd en kijken we vooruit naar de volgende 
editie in 2022? 
 
Met dit collegebericht wordt u op de hoogte gesteld van de stand van 
zaken. 
 
Evenementen 2021 
 
Nieuwjaarsreceptie (4 januari j.l.) 
Van de fysieke nieuwjaarsreceptie is dit jaar een digitale nieuwjaargroet 
gemaakt. 
Er is een succesvol filmpje gemaakt en geplaatst op de website en social 
media voor en door inwoners met een boodschap van de burgemeester. 
Daarnaast heeft een aantal inwoners gereageerd op de oproep om een 
selfiegroet te brengen, die geplaatst is in de Heemsteder. 
 
Kerstbomenverbranding (6 januari j.l.) 
Door het verbod op het organiseren van fysieke evenementen en het 
verbod op samenkomsten is deze jaarlijkse traditie geannuleerd. 
Er is gekeken naar een alternatieve besteding van het budget. 14 
Heemsteedse niet-minima gezinnen hebben een X-mas food box 
ontvangen van food box ‘de smaak van Heemstede’. Deze box is door 
wethouder Struijf op 23 december jl. aan de gezinnen uitgedeeld. 
Hierop zijn veel positieve reacties en bedankjes binnengekomen. 
 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044337&z=2020-12-01&g=2020-12-01
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Adopteer een Monument  (31 maart a.s.) 
De voorselectie van 3 gedichten/voordragers gebeurt door de 
deelnemende basisscholen. 
Deze gedichten worden dan op een later moment in een digitale ‘meet’ 
door de leerling voorgedragen voor een selectiecommissie bestaande uit 
de veteranencommissie en de burgemeester of wethouder onderwijs. 
Deze digitale voordracht is op woensdag 31 maart 2021 van 09.30-11.00 
uur. 
Hieruit worden dan 2 gedichten gekozen die worden voorgedragen als 
onderdeel van de     4-mei herdenking op de Vrijheidsdreef.  
Hoe de herdenking zelf er uit gaat ziet is afhankelijk van de alsdan 
geldende maatregelen en zal nog op een later moment worden bepaald. 
 
Bloemencorso (17 april a.s.) 
Het Bloemencorso van de Bollenstreek is het grootste lentefeest van 
Nederland. Dit spektakel wordt in één week door meer dan een miljoen 
mensen meegevierd. Hoogtepunt is corsozaterdag, wanneer bonte 
praalwagens ook door de Heemsteedse Raadhuisstraat/Binnenweg togen. 
Vrolijke muziek en spannend entertainment maakt het bloemencorso tot 
een beleving voor alle zintuigen van de van heinde en verre toegestroomde 
bezoekers. Ook de WCH heeft de vorige keer rondom het Bloemencorso 
feestelijkheden in de winkelstraat georganiseerd. Op 15 februari a.s. wordt 
door het bestuur van Bloemencorso besloten of het corso gaat rijden. WCH 
laat organisatie van hun feestelijkheden afhangen van deze beslissing. Het 
bestuur van het Bloemencorso en WCH zijn beide leidend voor organisatie. 
 
Koningsdag (27 april a.s.) 
Op welke manier invulling kan worden gegeven aan Koningsdag 2021 
hangt af van de vraag of tegen die tijd weer evenementen mogen worden 
gehouden en in welke vorm. 
Omdat de oranjevereniging is opgeheven, lag vorig jaar een plan klaar om 
een kleedjesmarkt op de parkeerplaats van het sportpark te houden i.c.m. 
de Heemgames. Dit scenario zou opnieuw uit de kast kunnen worden 
gehaald. 
Ook is de digitale variant “Woningsdag” een mogelijkheid. 
Een oproep aan inwoners om deel te nemen in een nieuw Oranje comité of 
Oranje vereniging zal door communicatie worden verzorgd. 

 
4-mei herdenking Vrijheidsdreef (4 mei a.s.) 
Het is te vroeg om iets definitiefs te zeggen over hoe dodenherdenking 
vorm kan worden gegeven. Ervan uitgaande dat tegen die tijd sprake is van 
enige versoepeling, wordt gedacht aan een digitale stream opgesteld op de 
Vrijheidsdreef in dezelfde vorm als Heemstede Herdenkt live van 18 
november jl. 
Zo kunnen inwoners toch aanwezig zijn bij de lokale herdenking op de 
Vrijheidsdreef. 
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Mits toegestaan, zal een beperkte kring van personen fysiek hierbij 
aanwezig zijn, denk hierbij aan: veteranen, Harmonie St. Michael, winnaars 
Adopteer een Monument, rabbijn Spiero, een externe spreker, 
burgemeester. 
 
Bevrijdingsdag (5 mei a.s.) 
Heemstede heeft hiervoor geen eigen evenement en zal dus inzetten op 
actieve verwijzing naar Bevrijdingspop in Haarlem of de digitale variant 
hiervan. 
 
Evenementen vanaf mei 2021 
Over de status van de evenementen na mei 2021 volgt later een update, 
zoals bijvoorbeeld Veteranendag op zaterdag 19 juni 2021. 
Ook zijn de eerste contacten gelegd in de regio i.v.m. de organisatie van de 
formule 1, die – mits de regels het toelaten – begin september 2021 zou 
kunnen plaatsvinden. De beslissing of het evenement doorgaat, ligt 
vanzelfsprekend ook in handen van de Formule 1-organisatie. 
 
 
Korte terugblik evenementen 2020: 
 
Heemstede Loop 25 oktober 2020 
Door de destijds op 29 september vastgestelde noodverordening kon de 
Heemstede Loop niet doorgaan. 
 
Intocht Sinterklaas v.a. 14 november – 5 dec 2020 
Er zijn diverse digitale activiteiten georganiseerd rondom Sinterklaas. 
-het Sintcomite heeft een digitale dans op youtube geplaatst en 
scholen/kinderen gevraagd de dans te oefenen; 
-er was een livechat met de burgemeester en Sint, waarbij – met 
betrokkenheid van de scholen – kinderen uit Heemstede vragen konden 
stellen; 
-bij een tekeningenactie onder de #sintinheemstede konden kinderen een 
sinterklaas-box winnen ism foodbox ‘de smaak van Heemstede’ 
-ook zijn kinderen gevraagd hun ramen feestelijk te versieren 
 
Heemstede Herdenkt 18 november 2020 
De organisatie kijkt tevreden terug op de digitale variant van Heemstede 
Herdenkt Live 
Er kwamen veel steunbetuigingen binnen via de digitale kanalen. 
 
50-jarige bruidsparen ( 23&24 november 2020) 
Normaliter worden 50-jarig bruidsparen ontvangen op het gemeentehuis 
voor een feestelijke high tea. Dit jaar hebben de bruidsparen een brief met 
voucher ontvangen waarmee zij een heerlijk taartje bij Tummers konden 
ophalen. Wij ontvingen van vele bruidsparen leuke reacties op dit initiatief, 
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soms zelfs met foto’s erbij. Zo hebben wij toch nog een kleine bijdrage 
kunnen leveren aan hun feestelijke dag. 
Succesvolle en dankbare samenwerking tussen gemeente en ondernemer. 
 
Kerstsamenzang (24 december 2020) 
De Teisterband was voornemens met kerst de kerstsamenzang te 
organiseren. Binnen de coronaregels geldt echter een verbod op zang en 
samenkomst. Om die reden is dit evenement geannuleerd. 
 
 
Relevante artikelen uit de Tijdelijke wet maatregelen covid-19:  
 
Artikel 5.1. Evenementen 
 
1 Evenementen worden niet georganiseerd. 
 
2 Het eerste lid geldt niet voor: 
a. evenementen die behoren tot de reguliere exploitatie van die ruimte en 
die plaatsvinden tussen 06.00 uur en 01.00 uur in: 
i. publieke binnenruimten; 
ii. besloten binnenruimten. 
b. uitvaarten; 
c. warenmarkten; 
d. beurzen en congressen. 
 
3 Onverminderd de verplichtingen, bedoeld in artikel 4.1 wordt een 
evenement als bedoeld in het tweede lid onder a of d, slechts 
georganiseerd, indien de organisator: 
a. werkt met reserveringen voor ten hoogste vier personen per reservering, 
tenzij het gaat om personen die vallen onder een uitzondering als bedoeld 
in artikel 3.1, tweede lid, onder a of b, of personen als bedoeld in artikel 
58g, tweede lid, van de wet; 
b. het publiek placeert in groepen van ten hoogste vier personen, tenzij het 
om personen gaat die vallen onder een uitzondering als bedoeld in artikel 
3.1, tweede lid, of personen als bedoeld in artikel 58g, tweede lid, van de 
wet; 
c. bij aankomst van het publiek een gezondheidscheck uitvoert; 
d. hygiënemaatregelen treft. 
 
4 In afwijking van het derde lid, onder a, b en c, is de organisator van een 
evenement waarbij sprake is van doorstroom van publiek verplicht ervoor 
zorg te dragen dat het publiek vooraf reserveert voor aankomst in een 
bepaald tijdvak en alleen wordt toegelaten in het vooraf gereserveerde 
tijdvak. 
 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044337&z=2020-12-01&g=2020-12-01
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5 In afwijking van het tweede lid, onder c, wordt van 15 december 2020 tot 
en met 9 februari 2021 in plaats van ‘warenmarkten’ gelezen 
‘warenmarkten in de levensmiddelenbranche’. 
 
6 In afwijking van het derde lid, onder a en b, wordt van 15 december 2020 
tot en met 9 februari 2021 in plaats van ‘vier personen’ gelezen ‘twee 
personen’. 
 
 


