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Geachte meneer, mevrouw,
De gemeente Haarlem werkt momenteel aan een nieuw evenementenbeleid.
Evenementen zijn belangrijk voor een stad, ze verbinden inwoners, ondernemers,
bezoekers en toeristen met elkaar en zijn economisch van belang.
Minder overlast
Het nieuwe beleid is gericht op de verduurzaming van evenementen op het gebied
van afval, energie, transport en voedsel. Ook zoeken we naar manieren dat
evenementen minder overlast veroorzaken zodat er meer draagvlak is in de directe
omgeving.
Locatieprofielen
Om evenement en locatie zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten en om
afspraken te maken met de omgeving heeft de gemeente locatieprofielen opgesteld.
Een locatieprofiel biedt de gemeente Haarlem de mogelijkheid te beoordelen of
evenement en locatie bij elkaar passen. De profielen zijn in samenspraak met
diverse belanghebbenden als wijkraden en ondernemers tot stand gekomen.
De gemeente wil graag weten wat u, bewoner of ondernemer, vindt van het profiel
van de evenementenlocatie bij u in de buurt. Er zijn acht profielen.
U vindt deze profielen op de website van de gemeente Haarlem:
www.haarlem.nl/evenementenbeleid. Ook het concept evenementenbeleid kunt u
hier inzien.
Stuur uw reactie voor 8 december per e-mail naar onderstaand mailadres. Uiteraard
kunt u daar ook terecht om vragen te stellen.
Informatiebijeenkomst 6 en 7 december
Geeft u de voorkeur aan een mondelinge toelichting, dan bent u van harte welkom
om met ons in gesprek te gaan. U kunt zich hiervoor aanmelden door vóór 1
december een bericht met uw contactgegevens te sturen naar onderstaand mailadres.

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden.
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6 december, vanaf 19:30 uur: Wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20,
2011 TW Haarlem
7 december, vanaf 19:30 uur: Hotel Haarlem, Toekanweg 2, 2035 LC Haarlem
Inspraak
Uw inbreng wordt waar mogelijk verwerkt in het conceptbeleid. Daarna volgt nog
een inspraakperiode. Nadat het college van B en W een besluit genomen heeft
liggen de locatieprofielen nog zes weken ter inzage, zodat alle belanghebbenden
een zienswijze op het ontwerp kunnen indienen.
U kunt contact opnemen via jkroskinski@haarlem.nl.
Met vriendelijke groet,

Chantal Baas
Evenementen coördinator
Gemeente Haarlem
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