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1. Inleiding 

Uitgeest kent veel verschillende evenementen, variërend van kleine buurtfestiviteiten tot  

evenementen met regionale aantrekkingskracht. De gemeente wil graag een breed en divers 

aanbod van evenementen welke een bijdrage kunnen leveren aan een levendigere 

gemeente en de economie van het dorp stimuleren. In deze nota zijn de ambities en 

toekomstwensen beschreven. 

2. Evenementen in Uitgeest 

De aanleiding voor het schijven van deze Nota is de waarde die de gemeente Uitgeest hecht 

aan de evenementen in Uitgeest. De kermis is onderdeel van het dorpskarakter van Uitgeest 

en staat ook in de omgeving bekend als de Uitgeester feestweek. Het eerste deuntje op 

maandagmorgen om 8 uur is typisch Uitgeest. Het Internationaal Cor Groenewegen 

Toernooi, een groot, 3-daags internationaal voetbal toernooi met een feesttent en 

activiteiten daar omheen, maar ook de openwatersportdag, en de Huttenweek zijn 

belangrijke evenementen. De gemeente Uitgeest wil deze graag behouden. 

Vele organisatoren, ondernemers en vrijwilligers werken hard om mooie activiteiten te 

organiseren in onze gemeente. 

Daarnaast zijn er ook tal van kleinere evenementen waar de gemeente veel waarde aan 

hecht zoals activiteiten rond koningsdag, kerst etc. Ook de lokale straat- en buurtfeesten 

behoudt de gemeente graag. 

Doel van deze nota is te laten zien op welke manier de gemeente een gunstig 

evenementenklimaat in Uitgeest probeert te realiseren en welke ambities en wensen er voor 

de toekomst zijn. 

3. Wettelijk kader 

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is er een evenementenvergunning 

nodig. In het belang van de openbare orde en veiligheid zijn er in de gemeente Uitgeest 

regels vastgesteld voor het aanvragen en verkrijgen van een evenementenvergunning. Deze 

regels staan in de leidraad evenementen Uitgeest.  

4. Belangen/doelstellingen 

De gemeente Uitgeest onderschrijft het belang van evenementen voor het dorp.  Evenementen 

bevorderen de sociale cohesie, het economisch klimaat en de aantrekkelijkheid van het dorp. 
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4.1 Sociale cohesie 

De sociaal maatschappelijke waarde van evenementen kan de sociale cohesie stimuleren. 

Evenementen kunnen aanleiding zijn om dorpsgenoten te ontmoeten en nieuwe mensen te leren 

kennen. Ook het samen organiseren van lokale evenementen (door vrijwilligers) kan bijdragen aan 

het ontwikkelen van nieuwe sociale contacten en bevordert de saamhorigheid. 

4.2 Economie 

Evenementen kunnen een positieve bijdrage leveren aan de economie van Uitgeest. De economische 

spin-off  is gunstig  voor de ondernemers. Recreatievoorzieningen worden interessanter als er in het 

dorp meer te doen is. Daarnaast hebben recreanten weer een positief effect op de lokale economie.  

4.3 Leefbaarheid 

Evenementen kunnen een bijdrage leveren aan het levendig maken/houden van het dorp.  Hierdoor 

wordt het aantrekkelijker om in het dorp te wonen en te recreëren en de maatschappelijke 

samenhang van het dorp wordt versterkt. 

Om de leefbaarheid voor omwonenden van evenementen te realiseren zijn er regels vastgesteld die 

betrekking hebben op de openbare orde en veiligheid, deze regels zijn opgenomen in de 

evenementenleidraad. 

4.4 Dorp aantrekkelijk maken/houden  

Door een veelzijdig en breed aanbod wordt het dorp aantrekkelijker voor recreanten en 

ondernemers. Hiermee wordt het imago van het dorp en daarmee het toeristisch profiel versterkt. 

Nieuwe mensen leren Uitgeest kennen waarmee er een nieuwe doelgroep komt /nieuwe bezoekers  

komen voor het dorp.  

5. Gunstig evenementen klimaat 

De gemeente Uitgeest wil graag een gunstig evenementen klimaat ontwikkelen door evenementen 

te stimuleren en te faciliteren. Om dit te bereiken heeft de gemeente het volgende gerealiseerd. 

 Nieuwe evenementen kunnen het 1
e
 jaar financiële ondersteuning krijgen. 

 Er is een leidraad opgesteld waarin duidelijk staat welke regels er gelden voor de 

organisatoren. 

 Er is een all-in vergunningaanvraagformulier gemaakt. Een aanvrager hoeft niet meer zelf uit 

te zoeken waarvoor hij vergunning/ontheffing nodig heeft.  Door het doorlopen van het 

formulier op de website rolt er een complete aanvraag uit. 

https://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/inhoud/evenementenvergunning 

 Kleine evenementen zoals straatfeesten zijn onder voorwaarden 

vergunningsvrij/meldingsplichtig gemaakt. 

 In oktober worden alle organisatoren die voorgaande jaren een evenement hebben 

georganiseerd in Uitgeest benaderd door de gemeente met de mededeling dat een 

evenement tijdig aangemeld moet worden voor regionale evenementen kalender voor de 

hulpdiensten. Zo voorkomt de gemeente dat evenementen niet door kunnen gaan wegens te 

kort aan capaciteit bij de hulpdiensten. 

https://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/inhoud/evenementenvergunning
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6. Ambities/wensen  

 

 6.1 Een zelfstandig functionerende Uitgeester evenementencommissie 

De gemeente Uitgeest ziet graag het ontstaan van een Uitgeester evenementencommissie waarin 

ondernemers/organisatoren uit Uitgeest samen werken om een gevarieerd en breed 

evenementenaanbod af te stemmen en te realiseren.   

 

6.2 Verlenging van het evenementenseizoen 

Veel evenementen vinden plaats in de zomer maar het dorp leent zich ook goed voor evenementen 

in andere jaargetijden. Graag ziet de gemeente een aanbod van evenementen die niet alleen op de 

┣ﾗﾏWヴｪWヴｷIｴデ ┣ｷﾃﾐ ﾏ;;ヴ ﾗﾗﾆ ﾏWWヴ ﾗヮ SW ;ﾐSWヴ ゲWｷ┣ﾗWﾐWﾐく DWﾐﾆ ｴｷWヴHｷﾃ ;;ﾐ デｴWﾏ;げゲ ;ﾉゲ herfst, kerst 

etc. 

 

6.3 Breed en divers aanbod 

Belangrijk voor het evenementenklimaat is een geschikt, breed en gevarieerd aanbod voor alle 

leeftijden en doelgroepen .Een mooie aanvulling op de huidige evenementen zijn culinaire 

evenementen of evenementen met een historische inslag. 

 

 welke het imago van het dorp Uitgeest ten goede komt. Belangrijk is dat er voor alle leeftijden 

geschikte evenementen zijn en dat het aanbod gevarieerd is.  

 

6.4 Niet alles in oude dorp/opzoek naar andere locaties 

De gemeente wil bij initiatieven voor nieuwe en bestaande evenementen graag meedenken met de 

organisatoren over de locatie van de evenementen. Het ontwikkelen van evenementenbeleid waarin 

speciaal aandacht komt voor het ruimtelijk aspect van de evenementen kan hier onderdeel van zijn. 

 

6.5 Bloeiende Oranjevereniging 

Heel erg blij is de gemeente met de opkomst van afgelopen jaar van de Oranjestichting. De gemeente 

hoopt dat deze stichting blijft voortbestaan en zich ontwikkelt tot een bloeiende en innovatieve 

vereniging. 

 

6.6 Succesvolle introductie van nieuwe evenementen 

In Uitgeest is er voldoende ruimte voor nieuwe evenementen. De gemeente juicht initiatief voor 

nieuwe evenementen dan ook toe. Voor het 1
e
 jaar is er mogelijkheid tot financiële bijdrage voor 

nieuwe evenementen die een positieve bijdrage leveren aan de saamhorigheid van de gemeente. 
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6.7 Toekomstmuziek: 

In het actieplan recreatie en toerisme Uitgeest 2016-2017 wordt de nodige aandacht gegeven aan 

het bevorderen van evenementen. Kort samengevat wordt voorgesteld om: 

- te onderzoeken welke evenementen er op en bij het water gehouden kunnen worden en die 

eventueel te clusteren in een Uitgeester Waterweek.  

- Te onderzoeken welke evenementen er op het erfgoedpark gehouden kunnen  worden zoals 

eet- en drinkevenementen en thematische evenementen al dan niet met een historisch tintje 

- Te onderzoeken hoe door middel van planning van activiteiten, gelijksoortige evenementen 

in andere gemeenten niet concurreren met evenementen in de gemeente Uitgeest  en 

bekijken hoe het gelijktijdig inplannen van verschillende evenementen voor dezelfde 

doelgroep voor een versterkend effect kan zorgen.  
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