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Inspraak evenementenbeleid Haarlem 2018-2022

Geachte heer, mevrouw,

Op 19 december jl. heeft het college van burgemeester en wethouders van Haarlem 
het Evenementenbeleid Haarlem 2018-2022 vastgesteld. Na advies van de 
commissie Ontwikkeling op 18 januari jl. wordt het nu vrijgegeven voor inspraak.

De gemeente Haarlem streeft in het evenementenbeleid naar behoud, vernieuwing 
en verduurzaming van het kwalitatief hoogstaande evenementenaanbod. Om de 
doelstellingen te behalen heeft de gemeente een aantal beleidsinstrumenten die zij 
kan inzetten, waaronder een handboek, locatieprofielen, beoordelingscriteria en 
subsidies. Deze documenten kunt u downloaden via de website van de gemeente: 
haarlem.nl/evenementenbeleid

Participatie
In 2017 is over de actualisatie van het evenementenbeleid door de gemeente 
geparticipeerd met belangrijke partners zoals wijkraden, evenementenorganisatoren 
en andere belanghebbenden. Ook zijn twee informatiebijeenkomsten gehouden. 
Tijdens het participatietraject is overwegend brede steun ondervonden voor het 
vernieuwde beleid en het vaststellen van voorwaarden via locatieprofielen.

Inspraak
Belanghebbenden worden uitgenodigd over de inhoud van het Evenementenbeleid 
Haarlem 2018-2022 hun zienswijze te geven. Een inspraakperiode bestaat uit zes 
aaneengesloten weken. De inspraakperiode loopt van 25 januari t/m 7 maart 2018. 
Reageren kunt u per e-mail (jkroskinski@haarlem.nl) of per brief (gemeente 
Haarlem, Postbus 511,2003 PB Haarlem, t.a.v. Chantal Baas, 
evenementencoördinator). Ook als u het met het beleid eens bent, horen wij dat 
graag.
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Voorlopig evenementenbeleid ter inzage
De papieren versie ligt ter inzage in de publiekshal aan de Zijlvest 39. De 
openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en donderdag 
tot 20.00 uur. Tot 11.00 uur kunt u zonder afspraak langskomen. Na 11.00 uur kunt 
u het voorlopige evenementenbeleid inzien op afspraak. U kunt eenvoudig een 
afspraak maken door te bellen naar 14 023. Beantwoording van de zienswijzen 
wordt als onderdeel van het besluit gepubliceerd op internet, inclusief de namen van 
de indieners. Mocht u bezwaar hebben tegen het publiceren van uw naam dan kunt 
u dit vermelden bij het indienen van de zienswijze.

Vervolgtraject
Alle inspraakreacties worden verwerkt in een inspraaknotitie. De reacties worden 
gewogen en waar mogelijk meegenomen bij definitieve vaststelling. Zodra het 
evenementenbeleid en de inspraaknotitie zijn vastgesteld door het college van 
burgemeester en wethouders, ontvangt iedere inspreker hierover bericht. Het 
definitieve stuk kunt u dan ook inzien op de website. Meer informatie 
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met 
Jessica Kroskinski viajkroskinski@haarlem.nl. Kijk voor meer informatie op 
www.haarlem.nl/evenementenbeleid.

Tot besluit
Uit de participatieronde is over het algemeen een grote waardering naar voren 
gekomen onder bewoners en bezoekers van Haarlem voor het evenementaanbod en 
het gemeentelijk beleid. Langs deze weg wil ik alle betrokkenen bedanken voor de 
ingestuurde reacties en andere bijdragen tijdens het participatietraject.

Hoogachtend.

J. Kaper
Hoofd afdeling Economie en Cultuur
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