Bijlage 4 Locatiebeschrijvingen
De gemeente wil een balans vinden tussen het beperken van overlast aan de ene kant en het bieden van
ruimte voor het organiseren van aantrekkelijke evenementen aan de andere kant. Om de kwaliteit van
evenementen te behouden en overlast te beperken heeft de gemeente voor de regelmatig gebruikte
evenementenlocaties locatiebeschrijvingen opgesteld. De beschrijvingen geven inzicht in de (on-)
mogelijkheden van de betreffende locatie voor evenementen. In de beschrijving is bijvoorbeeld
opgenomen welke voorzieningen op de locatie aanwezig zijn en welke evenementen er al plaatsvinden.
Daarmee zijn de locatiebeschrijvingen een hulpmiddel voor organisatoren.
Het betreft beschrijvingen van de volgende locaties:









Locatie Raadhuisplein
Locatie Raadhuisstraat-Binnenweg
Locatie Burgemeester van Rappardlaan
Locatie Jan van Goyenstraat
Locatie Wilhelminaplein
Locatie parkeerplaats Sportpark + Sportparklaan (i.v.m. Koningsdag)
Locatie trapveld Vrijheidsdreef
Locatie de Haven (in ontwikkeling)

Locatie Raadhuisplein

Locatie

Locatieomschrijving

Raadhuisplein

Omschrijving
Het Raadhuisplein bestaat uit twee grasvelden en een gelijkvloers plein met bestrate
ondergrond. Op het plein staan niet verplaatsbare bankjes en drie vlaggenmasten.
Voorzieningen
Elektra: er is een elektrapunt aanwezig.
Water: er is geen waterpunt aanwezig.
Verlichting: er is vaste straatverlichting aanwezig.
Riool: toiletwagens kunnen in overleg worden aangesloten op het riool.
Kramen mogen niet lozen op de gemeentelijke riolering.
Bereikbaarheid/ Verkeer
Het Raadhuisplein is goed bereikbaar met het OV. Verschillende bushaltes, waaronder
de haltes aan het Raadhuisplein en Wipperplein, zijn dichtbij.
Achter het Raadhuisplein is een parkeerterrein voor ca. 70 auto’s welke in het weekend
voldoende ruimte biedt.
Aandachtspunten
Een van de grasvelden wordt ingezaaid met bloembollen, waardoor gebruik niet
jaarrond mogelijk is. Het Raadhuisplein heeft omliggende bebouwing. Waar van
toepassing wordt voor geluidsnormen advies van de Omgevingsdienst IJmond
ingewonnen.
Huidige situatie:
Op het Raadhuisplein worden de Veteranendag en de Intocht van Sinterklaas
georganiseerd.

Locatie Raadhuisstraat – Binnenweg

Locatie

Locatieomschrijving

Raadhuisstraat Binnenweg

Omschrijving
De Raadhuisstraat en Binnenweg zijn winkelstraten (bestrate ondergrond) in het
centrum van Heemstede. Op diverse locaties staan niet verplaatsbare bloembakken en
bankjes.
Voorzieningen
Elektra: er is geen elektra aanwezig.
Water: er is geen waterpunt aanwezig.
Verlichting: er is vaste straatverlichting aanwezig.
Riool: toiletwagens kunnen in overleg worden aangesloten op het riool.
Kramen mogen niet lozen op de gemeentelijke riolering.
Bereikbaarheid/ Verkeer
De Raadhuisstraat en de Binnenweg zijn goed bereikbaar met het OV.
Verschillende bushaltes, waaronder de haltes aan het Raadhuisplein en Julianaplein,
zijn dichtbij. Achter het Raadhuisplein is een parkeerterrein voor ca. 70 auto’s. In de
omliggende straten is beperkte parkeergelegenheid.
Aandachtspunten
Aangrenzende bewoning en bedrijven.
Voor marktmogelijkheden op de Raadhuisstraat-Binnenweg heeft de gemeente een
voorbeeldtekening beschikbaar. Met betrekking tot geluidsnormen wordt het advies van
de Omgevingsdienst IJmond ingewonnen.
Huidige situatie:
Op de Raadhuisstraat – Binnenweg vinden verschillende evenementen plaats, zoals
bijvoorbeeld de jaarmarkt, het Bloemencorso, de streek- en brocantemarkt en de
kerstmarkt. In totaal ongeveer 6 evenementen per jaar. In het kader van de winkelvisie
is het ontmoetingsplein op de Binnenweg, gelegen tussen de Julianalaan en de
Cloosterlaan, aangewezen als een van de plaatsen om elkaar te ontmoeten. Deze plek
leent zich dan ook voor evenementen.

Locatie Burgemeester van Rappardlaan

Locatie

Locatieomschrijving

Burgemeester
van
Rappardlaan

Omschrijving
De Burgemeester van Rappardlaan ligt in een bosomgeving en heeft een geasfalteerde
ondergrond.
Voorzieningen
Elektra: geen elektra aanwezig.
Water: geen waterpunt aanwezig.
Verlichting: geen straatverlichting aanwezig.
Riool: toiletwagens kunnen in overleg worden aangesloten op het riool.
Kramen mogen niet lozen op de gemeentelijke riolering.
Bereikbaarheid/ Verkeer
De Burgemeester van Rappardlaan is redelijk goed bereikbaar met het OV.
Verschillende bushaltes, zoals de haltes aan het Valkenburgerplein en Wipperplein, zijn
dichtbij.
Parkeren: er zijn twee parkeerterreinen in de directe omgeving. Eén ter hoogte van de
kinderboerderij aan de Burgemeester van Rappardlaan en één aan de Sparrenlaan.
Aandachtspunten
De Burgemeester van Rappardlaan is onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland
(NNN), daardoor dient rekening gehouden te worden met natuur & milieu. Met
betrekking tot geluidsnormen wordt advies van de Omgevingsdienst IJmond
ingewonnen.
Huidige situatie:
Op de Burgemeester van Rappardlaan vindt vier keer per jaar een Bosfair plaats.

Locatie Jan van Goyenstraat

Locatie

Locatieomschrijving

Jan van
Goyenstraat

Omschrijving
De Jan van Goyenstraat is een winkel- / woonstraat met middenberm. Op de Jan van
Goyenstraat staan verschillende, niet verplaatsbare, bankjes en vuilnisbakken.
Voorzieningen
Elektra: er is geen elektra aanwezig.
Water: er is geen waterpunt aanwezig.
Verlichting: er is vaste straatverlichting aanwezig.
Riool: toiletwagens kunnen in overleg worden aangesloten op het riool.
Kramen mogen niet lozen op de gemeentelijke riolering.
Bereikbaarheid/ Verkeer
De Jan van Goyenstraat is goed bereikbaar met het OV. Bushalte Blauwe brug is
bijvoorbeeld dichtbij.
Bij een evenement op de Jan van Goyenstraat is er in de directe omgeving beperkte
parkeergelegenheid.
Aandachtspunten
Organisatoren dienen rekening te houden met aangrenzende bewoning en bedrijven.
Op vrijdagen en zaterdagen dient rekening gehouden te worden met een
standplaatshouder.
Advies over geluidsnormen wordt bij de Omgevingsdienst IJmond ingewonnen.
Huidige situatie
In de Jan van Goyenstraat vindt naast de viering van Koningsdag onder andere ook de
Kunst-/ Brocantemarkt en Sint op het dak plaats. In totaal ongeveer 4 evenementen per
jaar.

Locatie Wilhelminaplein

Locatie

Locatieomschrijving

Wilhelminaplein

Omschrijving
Het Wilhelminaplein is een gelijkvloers plein met bestrate ondergrond, midden in een
woonwijk en tegenover een kerk. Op het plein staan verschillende (wegneembare)
bankjes, bloembakken en lichtmasten.
Voorzieningen
Elektra: er zijn 2 elektrapunten aanwezig met in totaal 12 aansluitingen.
Water: er is geen waterpunt aanwezig.
Verlichting: er is vaste straatverlichting is aanwezig.
Riool: toiletwagens kunnen in overleg worden aangesloten op het riool.
Kramen mogen niet lozen op de gemeentelijke riolering.
Bereikbaarheid/ Verkeer
Het Wilhelminaplein is met het OV redelijk goed bereikbaar. Bushaltes
Valkenburgerplein en Wipperplein zijn in de buurt.
In de directe omgeving is de parkeerruimte zeer beperkt.
Aandachtspunten
Organisatoren dienen rekening te houden met een standplaatshouder op vrijdagen en
zaterdagen. Evenementen dienen in overleg met de Oude Protestantse Kerk plaats te
vinden in verband met kerkdiensten en concerten. Voor geluidsnormen wordt advies
van de Omgevingsdienst IJmond ingewonnen.
Huidige situatie:
Op het Wilhelminaplein wordt twee keer per jaar een Foodtruck festival georganiseerd.
Daarnaast wordt Koningsdag op het Wilhelminaplein gevierd.
Het Wilhelminaplein kan voor evenementen van verschillende omvang worden gebruikt.
Het plein kan zonder afzettingen gebruikt worden voor bijv. een kleine markt. Het plein
kan met aangrenzende parkeerplaatsen worden gebruikt of het hele plein kan worden
ingezet. In de laatste situatie kunnen de banken en bloembakken verwijderd worden.

Locatie Parkeerterrein Sportpark - Sportparklaan

Locatie

Locatieomschrijving

Parkeerterrein
Sportpark en
sportparklaan

Omschrijving
Twee parkeerterreinen (ca. 75 en ca. 150 parkeerplaatsen) op het sportpark. Er zijn
diverse ondergrondse en bovengrondse vuilnisbakken aanwezig.
De Sportparklaan is een doorgaande geasfalteerde weg met straatverlichting.
Voorzieningen
Elektra: er is geen elektra aanwezig.
Water: er is geen waterpunt aanwezig.
Verlichting: er is vaste straatverlichting aanwezig.
Riool: toiletwagens kunnen in overleg worden aangesloten op het riool.
Kramen mogen niet lozen op de gemeentelijke riolering.
Bereikbaarheid/ Verkeer
De Sportparklaan is redelijk goed bereikbaar met het OV. De bushaltes op de
Cruquiusweg en Glipperdreef zijn in de buurt.
Bij een evenement op de parkeerterreinen is er in de omgeving beperkte
parkeergelegenheid aanwezig.
Aandachtspunten
In directe nabijheid van verschillende sportfaciliteiten. Tijdens het seizoen zullen de
parkeerterreinen daarom vooral in de weekenden bezet zijn. Advies met betrekking tot
geluidsnormen wordt ingewonnen bij de Omgevingsdienst IJmond.
Huidige situatie
De viering van Koningsdag vindt plaats op de Sportparklaan. Daarnaast starten de
Heemstedeloop en de kindertriatlon op het parkeerterrein.

Locatie Trapveld Vrijheidsdreef

Locatie

Locatieomschrijving

Trapveld
Vrijheidsdreef

Omschrijving
Het trapveld aan de Vrijheidsdreef heeft een afmeting van ongeveer 50 meter breed en
130 meter lang. Het trapveld aan de Vrijheidsdreef heeft een onverharde ondergrond.
Er staat twee speeltoestellen die niet verplaatsbaar zijn.
Voorzieningen
Op het trapveld zijn geen voorzieningen zoals water, elektriciteit, riool en verlichting
aanwezig.
Bereikbaarheid/ Verkeer
Achter het gemeentehuis is een parkeerterrein voor ca. 70 auto’s. De Vrijheidsdreef is
goed bereikbaar met het OV. Verschillende bushaltes, o.a. Raadhuisplein en
Wipperplein, zijn dichtbij.
Aandachtspunten
Het trapveld is gedeeltelijk onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland (NNN),
daardoor dient rekening gehouden te worden met natuur & milieu.
Het veld moet na een evenement herstellen. De duur van het herstel is afhankelijk van
het weer (temperatuur en neerslag).
Enkele aangrenzende woningen.
Huidige situatie:
Op het trapveld aan de Vrijheidsdreef vindt de kerstboomverbranding en de openlucht
bioscoop plaats.
In het circusbeleid is opgenomen dat in de periode april tot en met mei aan 1 exploitant
een circusvergunning wordt verleend.

Locatie De Haven (in ontwikkeling)

Deze locatie is in ontwikkeling en kan zich te zijner tijd lenen voor evenementen. De gemeenteraad heeft
het ontwerp vastgesteld en heeft akkoord gegeven voor de realisatie van de ontwikkeling.

Locatie

Locatieomschrijving

De Haven van
Heemstede

Omschrijving
De kop van de Haven bestaande uit een trottoir aan het water en een parallelrijbaan
met een oppervlakte van respectievelijk 230 m2 en 540 m2. Daarnaast zijn er meerdere
grote steigers. Er zijn diverse bovengrondse vuilnisbakken aanwezig. De kop van de
Haven ligt aan de Heemsteedse Dreef. Dit is een doorgaande geasfalteerde weg met
straatverlichting.
Voorzieningen
Elektra: er zijn elektrapunten aanwezig.
Water: er zijn waterpunten aanwezig.
Verlichting: er is vaste straatverlichting en indirecte verlichting aanwezig.
Riool: toiletwagens kunnen in overleg worden aangesloten op het riool.
Kramen mogen niet lozen op de gemeentelijke riolering.
Overige voorzieningen: er is een vaste sanitaire ruimte aanwezig. De sanitaire
voorziening is in beginsel niet openbaar toegankelijk.
Bereikbaarheid/ Verkeer
De Haven is goed bereikbaar met het OV. De bushaltes op de Cruquiusweg en het
Wipperplein zijn in de buurt.
In de omgeving is beperkte parkeergelegenheid aanwezig.
Aandachtspunten
In directe nabijheid van diep water. De Haven bevat geen water van
zwemwaterkwaliteit. Tijdens het vaarseizoen dient rekening gehouden te worden met
de gebruikers van de passantenhaven en de vaste ligplaatsen. Voor het gebruik van de
kop van de Haven moet de parallelweg worden afgesloten. In verband met de
aanwezigheid van de zeer drukke Heemsteedse Dreef en water is extra aandacht voor
de veiligheid van bezoekers noodzakelijk.

Advies met betrekking tot geluidsnormen wordt ingewonnen bij de Omgevingsdienst
IJmond.
Huidige situatie
Gebied wordt ontwikkeld.

