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Bijlage 1 Geraadpleegde bronnen  
 
• Concept Handreiking Samen werken aan een veilig en gezond evenement, versie 0.5 – 

Veiligheidsregio Drenthe, 2017  
• De 10 Event Trends voor 2017 – Eventbranche, 2017  
• De festival bubble – feit of fictie? LiveScope op http://www.livescope.nl/news/main/de-festival-

bubble-feit-of-fictie-6589. Geraadpleegd op 09-11-2017.  
• Hoogeveen energiek en ontspannen, Beleidsnotitie Evenementen – Gemeente Hoogeveen, 2008  
• Monitoringsgegevens stadscentrum – Gemeente Hoogeveen, 2017  
• Ontwikkelingsvisie Stadscentrum, actualisatie 2017 – Gemeente Hoogeveen, 2017  
• Projectmelding kwartiermaker fase Evenementen/festivalbeleid – Gemeente Hoogeveen, 2016  
• Social media onderzoek 2017 – Newcom Research & Consultancy, 2017  
• Top 10 trends in festivals en publieksevenementen 2015 – Eventbranche op 

http://www.eventbranche.nl/publieksevenementen/top-10-trends-in-festivals-en-
publieksevenementen-8636.html. Geraadpleegd op 09-11-2017.  

• Van een koude kermis thuiskomen – wat mogen omwonenden van hun gemeente verwachten bij 
evenementen? – de Nationale Ombudsman, 2017  

• Visie Dienstverlening 2016-2020 – Gemeente Hoogeveen, 2017  
• Toekomstvisie Hoogeveen 201 en verder – Gemeente Hoogeveen, 2017  
• Merkstrategie Marketing Hoogeveen – Marketing Hoogeveen, 2017  
• Plan van aanpak Hi Hoogeveen – Marketing Hoogeveen 2018   
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Bijlage 2 Beleid en programma’s  
 
Deze bijlage bevat een beknopte samenvatting van (beleids)plannen en rapporten die betrekking 
hebben op evenementen in het algemeen of specifiek evenementen in de gemeente Hoogeveen. 
 
Gemeente Hoogeveen 
De evenementennotitie ‘Hoogeveen energiek en ontspannen’ uit 2008 beschrijft de ambitie van de 
gemeente om het winkelcentrum verder te ontwikkelen tot een regionaal centrum voor recreatief 
winkelen en evenementen te stimuleren die passen bij de identiteit van Hoogeveen. Doelen zijn een 
economische stimulans voor de toeristische sector, ontwikkeling van het bedrijfsleven en de 
maatschappelijke waarde: het welzijn van de bevolking, leefbaarheid in de dorpen en versterking van 
sectoren als kunst, cultuur, natuur en landschap. De notitie bevat praktische onderwerpen als 
beschrijving van verschillende doelgroepen en belangen, organisatie en inzet van de gemeente, de 
coördinatie van evenementen vanuit regie- en werkgroepen, bepalingen en wensen met betrekking tot 
thema’s, ruimtelijke spreiding, subsidies, sponsoring, etcetera.  
 
De beleidsmatige uitgangspunten hierbij waren destijds:  

• Het evenementenbeleid dient een economisch belang, te weten het aantrekken van toeristen 
en het versterken van het imago van Hoogeveen. 

• Het evenementenbeleid dient tevens om de verschillende doelgroepen (lokaal, regionaal, 
landelijk, verblijfstoeristen en jongeren) aan Hoogeveen te binden.  

• Evenementen moeten aansluiten bij de identiteit en het imago van Hoogeveen.  
• Het evenementenbeleid is niet primair gericht op beheersing van evenementen en het 

bestrijden van overlast, maar is gericht op het benutten van kansen op economisch, cultureel en 
toeristisch-recreatief gebied. 

• Het zwaartepunt van het beleid moet liggen bij de sportieve, culturele en cultuur historische 
evenementen. 

• Er moet een samenhang zijn tussen evenement, doelgroep en locatie.  
• Het water en het landelijke gebied dienen meer ingezet te worden als locaties voor 

evenementen. 
• Er moet een betere synergie ontstaan tussen de verschillende straten in de binnenstad bij het 

houden van evenementen.  
• Evenementen moeten over het hele jaar gespreid worden.  
• De gemeente heeft een voorwaardenscheppende rol, geen uitvoerende. Deze rol blijft beperkt 

tot het initiëren, stimuleren en faciliteren van evenementen.  
• De actieve betrokkenheid van de horeca bij evenementen vergroten.  
• Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten evenementen passen binnen de 

geformuleerde ambitie en doelstellingen en aansluiten bij de benoemde doelgroepen.  
• Om een goed evenementenbeleid te kunnen voeren, wordt er regelmatig een monitor 

gehouden.  
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• Een gedegen evenementenbeleid vraagt om een goed promotiebeleid, hierover moeten 
afspraken gemaakt worden tussen de verschillende betrokken partijen.  

• Het publiceren van een evenementenjaarkalender en een maandelijkse evenementen agenda 
(in samenwerking met de Tourist Info en Marketing Drenthe) waarin de evenementen worden 
aangekondigd.  

• De gemeentelijke organisatie wordt voor wat betreft het evenementenbeleid ingericht volgens 
het aangegeven model.  

• De kennis van de bij het beleid betrokken marktpartijen (o.a. de evenementenorganisaties) 
wordt gebundeld in een klankbordgroep evenementen.  

 
Vier speerpunten komen hier deels in terug en worden nog nader benadrukt:  

• Cultuur; maak cultuur tot trekker voor de lokale en regionale bezoekers.  
• Horeca; de horeca hoort een trekker te zijn bij het organiseren van evenementen.  
• De natuur biedt vele mogelijkheden, bijv. de natuur als locatie voor (grootschalige) 

evenementen.  
• Sport; ondersteunen van (top)sportevenementen in het kader van promotiebeleid.  

 
De notitie sluit af met een lijst met beleidsvoorstellen, die volgen uit de ambitie: 

• Stimuleren/faciliteren van evenementen passend bij de identiteit van Hoogeveen. 
• Mediaplan-communicatie-promotie-pr ontwikkelen. 
• Ontwikkelen gemeentelijke evenementenwebsite. 
• Stimuleren funshoppen centrum Hoogeveen. 
• Bewegwijzering in Hoogeveen naar onder andere het centrum. 
• Instellen toeristisch-recreatief platform van ondernemers, promotieorganisaties en overige 

relevante partijen. 
• Creëren van een gemeentelijk aanspreekpunt voor evenementen. 
• Faciliteren/stimuleren van kleinschalig particulier dagrecreatief aanbod passend bij de ambitie 

van Hoogeveen. 
• Enquête tijdens Pulledagen rondom bezoek en bestedingen. 
• Stimuleren van de samenwerking in de sector. 
• Stimuleren cultuurtoerisme door koppeling te zoeken met andere recreatieactiviteiten als 

wandelen, fietsen, evenementen enzovoorts. 
• Actieve betrokkenheid bij diverse toeristische organisaties zoals Tourist Info, Recreatieschap en 

Marketing Drenthe. 
 
“Hoogeveen heeft veel te bieden als festival/evenementen gemeente […] Toch staat Hoogeveen nog te 
weinig bekend als aantrekkelijke festival/evenementen gemeente” zo begint de projectmelding 
kwartiermaker fase Evenementen/festivalbeleid. De projectmelding beschrijft de aanleiding voor het 
schrijven van een nieuw festival-/evenementenbeleid inclusief subsidiebeleid. Er speelt een aantal 
zaken: 

• De coördinatie van de evenementen kan beter; het evenemententeam functioneert goed, maar 
een in- en externe afstemming over welke evenementen waar en op welk moment plaatsvinden 
is er niet. 
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• De ruimte die wordt geboden voor evenementen kent weinig grenzen. Er zijn veel locaties 
mogelijk en qua geluid worden weinig handhaafbare regels gesteld. Er is onderzoek nodig om te 
kunnen beoordelen of er voorwaarden gesteld moeten worden om hier meer sturing in te 
kunnen geven. 

• Voor het verlenen van subsidie geldt min of meer hetzelfde: onderzoek is nodig naar nieuwe 
subsidiecriteria. 

• Er speelt de wens om een groot landelijk evenement of festival naar Hoogeveen te halen om 
ook buiten de regio naamsbekendheid te krijgen als aantrekkelijke stad of gemeente. 

De gemeente heeft belang bij zowel de economische spin-off als de maatschappelijke waarde op het 
gebied van stadspromotie, toerisme en het behouden van een bruisende stad voor inwoners. Criteria 
moeten opgesteld worden voor subsidiebeleid, soorten festivals en evenementen, evenementen- / 
festivallocaties, regelgeving (geluid, APV), coördinatie en planning van evenementen. 
 
 “Een aantrekkelijk en toekomstbesteding winkel-, werk- en woongebied met een openbare ruimte die 
een hoge verblijfskwaliteit bezit en voor de consument aantrekkelijk genoeg is om herhaaldelijk te 
blijven bezoeken; dat is wat het centrum van Hoogeveen wil zijn”, zo is te lezen in de Ontwikkelingsvisie 
Stadscentrum, actualisatie 2017. De belangrijkste opgaven daarbij zijn: 

• Indikken / transformeren door leegstand aan te pakken. 
• Aantrekkelijk, gezellig en recreatief centrum, door in te zetten op hoge verblijfskwaliteit in de 

openbare ruimte, ruimte bieden aan nieuwe winkelconcepten en (nieuwe) evenementen, 
activiteiten en concepten in samenwerking met cultuur en horeca. 

• Promotie / marketing passend bij het DNA van Hoogeveen. 
 

De Ontwikkelingsvisie Stadscentrum noemt een aantal sterke en zwakke punten van het centrum van 
Hoogeveen. Onder andere het winkelaanbod en culturele voorzieningen en evenementen worden 
hierbij als sterkte genoemd. Bovendien heeft Hoogeveen een sterke regiofunctie voor regionale 
bevolking als toeristen in de regio, wat mede geleid heeft tot het uitgebreide aanbod aan winkelaanbod, 
culturele voorzieningen en evenementen. 
 
De visie beschrijft op diverse plekken aandachtspunten in relatie tot evenementen: 

• Er moet meer ruimte komen voor cultuur en evenementen. De programmering moet verruimd 
worden zodat het cultuur- en evenementenaanbod beter aansluit op de wensen van de 
verschillende mensen die het stadscentrum bezoeken. 

• Er is meer samenhang en samenwerking gewenst in het aanbod van cultuur, evenementen, 
horeca en detailhandel om als winkel- en verblijfsgebied onderscheidend en aantrekkelijk te 
zijn. 

• In verband met het herinrichten van parkeerterreinen wordt een aantal parkeerterreinen niet of 
minder geschikt als evenemententerrein. Daarom worden twee locaties toegevoegd als 
evenementenlocaties, waarbij een aangewezen is als hoofdlocatie voor hoogwaardige 
evenementen. 

• De ambitie “Kindvriendelijkste gemeente van Nederland in 2022” heeft ook betrekking op de 
marketingstrategie: met welke evenementen kun je gezinnen en kinderen aantrekken? 
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De Visie Dienstverlening 2019-2020 beschrijft de volgende ambitie van Hoogeveen: “Onze klanten 
waarderen onze gemeente bovengemiddeld voor onze dienstverlening door ons vertrouwen, ons 
maatwerk en de eenvoud.” Deze laatste drie begrippen zijn de kernwaarden van waaruit de gemeente 
werkt. Als voorbeeld voor werken vanuit vertrouwen worden evenementen aangehaald als voorbeeld: 
wij kunnen ons goed voorstellen dat vergunningen voor evenementen […] niet iedere keer opnieuw 
aangevraagd en getoetst worden, maar voor meerdere keren wordt toegekend onder gelijkblijvende 
condities. Wij vertrouwen erop dat onze klanten ons informeren als de situatie wijzigt en vragen niet 
elke keer naar bevestiging en bewijs.” 
 
Het aantal bezoekers in het stadscentrum van Hoogeveen wordt gemeten via Wii-sensoren. Zodoende 
is bekend dat op een gemiddelde zaterdag in de periode mei tot september bijna 28.000 unieke 
bezoekers het centrum van Hoogeveen aandoen. Ook wordt hiermee het aantal bezoekers aan 
evenementen gemonitord. Zo trok de Noorderlichtjesparade 42.400 bezoekers en telde Koningsdag 
40.800 bezoekers.  
 
Veiligheidsregio Drenthe  
Hoe maakt een evenementenfunctionaris de juiste keuzes gedurende een vergunning proces? Welke 
organisaties en (hulp)diensten hebben elkaar nodig bij het organiseren van een veilig en gezond 
evenement? Dat staat beschreven in de Handreiking Samen werken aan een veilig en gezond 
evenement van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) in samenwerking met onder andere de 
evenementenfunctionarissen van de twaalf Drentse gemeenten. De handreiking beschrijft een aantal 
basisstappen om te komen tot een zo veilig en gezond mogelijk evenement, inclusief per stap de 
benodigdheden (draaiboek, klankborden hulpdiensten, crisisplan, etcetera) en het resultaat (zoals een 
beeld van het evenement, inzicht veiligheidsrisico’s, vergunning). Tevens beschrijft de handreiking de 
verschillende rollen van de organisator, politie, de regionale uitvoeringsdienst Drenthe, brandweer, 
geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) en de gemeente:  
De gemeente is de regisseur van de vergunningverlening en de voorbereiding op crisismanagement. De 
regierol van de gemeente richt zich, afhankelijk van de risicoclassificatie, op het volgende:  

• Bepalen vergunning proces evenement (inclusief risicoanalyse). 
• Aansturen van processen, zoals informatieverzameling, informatie-uitwisseling, 

informatiebundeling en besluitvorming. 
• De samenwerking tussen de betrokken partijen.  
• Inhoudelijke regie op de voorschriften en beperking en die de vergunning stelt op basis van de 

adviezen van de hulpdiensten. 
• Integrale bestuurlijke advisering en afstemming. 
• Opstellen van een multidisciplinair draaiboek. 
• Uitwerken van de gemeentelijke processen in relatie tot crisisbeheersing (AOV). 
• Schouw van evenementenlocatie. 
• Organiseren paraatheid van gekwalificeerd en bevoegd personeel, zoals vergunningverlener, 

handhaver, ambtenaar rampenbestrijding/AOV. 
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De Nationale Ombudsman 
Bij het opstellen van het evenementenbeleid voor Hoogeveen is het relevant te kijken naar het beleid 
van andere gemeenten of adviezen van landelijke instanties. Zo heeft de Nationale Ombudsman het 
rapport ‘Van een koude kermis thuiskomen – Wat mogen omwonenden van hun gemeente verwachten 
bij evenementen?’ uitgebracht in 2017. Dit rapport geeft aan wat de Ombudsman verwacht van 
gemeenten en welke uitgangspunten leidend zijn bij de beoordeling van klachten. Enkele 
aandachtspunten:  
Inspraak en participatie is een relevant thema bij de totstandkoming van evenementen. Inwoners 
kunnen daarbij verschillende rollen hebben, waaronder de rol van initiatiefnemer (zelf publieke ruimte 
inrichten, zelf evenementen initiëren) maar ook de rol van omwonende hebben. Klachten rondom 
evenementen hangen vaak ook nauw samen met dit thema.  
 
De Ombudsman adviseert: houd omwonenden in beeld in de gehele evenementencyclus. Er is een 
spanningsveld tussen de verschillende belangen van een gemeente als het gaat om evenementen 
(bevorderen van bijvoorbeeld economie, veiligheid en leefbaarheid). De Ombudsman onderscheid vijf 
fases in de evenementencyclus (beleid, initiatief, besluit, evenement, evaluatie) en adviseert gemeenten 
het perspectief van omwonenden in al die fases te borgen:  

• Het zwaartepunt van betrokkenheid en informatieverstrekking dient aan de voorkant van 
beleid- en besluitvormingsprocessen te liggen, zodat omwonenden zich niet geconfronteerd 
voelen met vaststaande feiten. 

• Maak afspraken met de organisator over de rolverdeling en zorg dat omwonenden weten bij 
wie ze waarvoor terecht kunnen. 

• Voorzie in een aanspreekpunt bij de gemeente gedurende de evenementencyclus, zodat 
omwonenden weten bij wie zij met vragen, meldingen, klachten en bezwaren terecht kunnen. 
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Bijlage 3 Toelichting op ‘Leisure Leefstijlen’ 
 
De leefstijlsegmentatie onderscheidt zeven leefstijlen, met allemaal een eigen kleur. Elke kleur staat 
voor een specifiek vrijetijdsprofiel. Hieronder geven we per ‘Leisure Leefstijl’ een korte beschrijving. 
 
Uitbundig Geel 
Echte levensgenieters. Houden van samen met anderen actief en sportief recreëren. Vaak jonge 
gezinnen. Zoeken graag de gezellige drukte op, recreëren is lekker eten, genieten en leuke dingen 
doen. Beschikken over iets meer budget dan gemiddeld. 
 
Gezellig Lime 
Recreëren is lekker vrij zijn, rust en ontspanning. Zijn gericht op het eigen gezin, de directe 
leefomgeving. 
Het gemiddeld inkomen ligt wat lager, zij zijn prijsgevoelig. Een braderie of rommelmarkt is 
gezellig, je komt er altijd wel iemand tegen. Veel gezinnen met wat oudere kinderen en oudere 
tweepersoonshuishoudens. 
 
Rustig Groen 
Rustige recreanten. Geen grote wensen, houden van privacy en rust. Vaak één en 
tweepersoonshuishoudens in de oudere leeftijdscategorie. Willen de drukte vermijden en gaan daarom 
dus niet graag naar evenementen en grote attracties. In de eigen omgeving is genoeg moois te zien en 
te ontdekken, je hoeft er niet ver voor te reizen. Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg. 
 
Ingetogen Aqua 
Rustige, geïnteresseerde recreanten. Zoeken inspirerende activiteiten. Gaan vaak samen met hun 
partner op stap. Waarderen sportieve en culturele mogelijkheden. Willen meedoen met de 
maatschappij en alle veranderingen die zij daarin zien. 
 
Sportief en Avontuurlijk/ Ondernemend Paars 
Laten zich graag verrassen en inspireren, met name door cultuur. Nieuwe dingen zien, ontdekken en 
beleven. Het gewone is vaak niet goed genoeg, op zoek naar een bijzondere ervaring. Cultuur, 
activiteit en sportiviteit. Ontspannen door sauna of een wellness arrangement. Vaker mensen van 
middelbare leeftijd, 35-54 jaar. Mat name één- en tweepersoonshuishoudens. Voorkeur voor 
individuele activiteiten. 
 
Comfort en luxe / Stijlvol en luxe Blauw 
Zelfverzekerd. Vinden dat ze in hun vrijetijd wel wat luxe en stijlvolle ontspanning verdienen. Zakelijk 
en intelligent. Houden van stijl en klasse, meer gericht op exclusievere vormen van recreatie. 
Recreëren is ontspanning en afstand nemen van de dynamiek van alledag. Actief sporten en aandacht 
besteden aan het sociale netwerk. Jonge één en tweepersoonshuishoudens en huishoudens met oudere 
kinderen. 
 
Cultureel/Creatief en inspirerend Rood 
Creatief, op zoek naar uitdagingen en inspirerende ervaringen. Bewegen zich graag buiten de 
gebaande paden. Vaak hoogopgeleid, maar door het grote aandeel jongeren nog niet altijd een hoog. 
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inkomen. Recreatie betekent naast sportiviteit en ontspanning ook het zoeken naar vernieuwende 
stromingen, moderne kunst en andere culturen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PAGINA 11 VAN 26 
 
 

 

 

Bijlage 4 Vraag-aanbodanalyse evenementen met behulp van leefstijlen 
 
Voor het nieuwe evenementenbeleid van de gemeente Hoogeveen heeft het Bureau voor Ruimte & 
Vrije Tijd een vraag-aanbodanalyse op basis van de  Leisure Leefstijlen uitgevoerd. Dit is gedaan op basis 
van een lijst met 39 ‘beeldbepalende’ evenementen binnen de gemeente. Daarvan zijn 19 evenementen 
‘gekleurd’ (bijna 50%1); dat wil zeggen: aangegeven op welke leefstijlen ze voornamelijk 
aantrekkingskracht uitoefenen. Dat is vervolgens gerelateerd aan de kleuring van de vraag: de inwoners 
van Hoogeveen, mensen in de regio en toeristen in de regio. In deze bijlage staan de resultaten van deze 
analyse.  
Vraag  

Kleuring van de inwoners: Hoogeveen en  de regio in  relatie tot de gemiddelde Nederlander 
 

 
In Hoogeveen is de lime groep sterk oververtegenwoordigd. De groepen aqua, blauw en paars zijn juist 
kleiner dan gemiddeld in Nederland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Doelstelling was minimaal 33% te kleuren. 
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Kleuring van de toerist: de bezoeker aan Drenthe (op kleiner schaalniveau zijn betrouwbare 
gegevens beschikbaar) 

 
De toerist aan Drenthe komt sterk overeen met de gemiddelde Nederlandse binnenlandse toerist. De 
lime groep is wel oververtegenwoordigd. De grootste groepen zijn geel en lime.  
 
Aanbod 

Kleuring van het  aanbod: 19 evenementen in de gemeente Hoogeveen  (steekproef van bijna 
50%) 
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Van de 19 gekleurde evenementen zijn bijna alle evenementen aantrekkelijk voor de lime doelgroep. 
Ook de gele en groene doelgroepen kunnen veel evenementen vinden. Voor de andere kleuren is het 
aantal aantrekkelijke evenementen beperkt.  
 
Vraag en aanbod aan elkaar gerelateerd 
 

Vraag en aanbod aan elkaar gerelateerd op index (boven de 100: ruim voorzien aanbod, onder 
de 100: mager voorzien aanbod in  relatie tot de vraag) 

Evenementen voor de lime en gele doelgroep zijn ruim voldoende aanwezig. Evenementen voor rode, 
aqua en blauwe groepen zijn juist minder goed voorzien in relatie tot de vraag. 
NB dat wil niet automatisch zeggen dat nieuwe of bestaande evenementen zich persé op die 
doelgroepen hoeven te richten. Het kan ook een keuze zijn om bepaalde groepen met evenementen juist 
goed te bedienen. Overigens kan je iedere leefstijl ook bedienen met kindvriendelijkheid, de invulling 
daarvan kan per groep verschillen.  
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Bijlage 5 Beeldbepalende evenementen in Hoogeveen 
 
Tamboerpop Green Mountain Tour  
Nacht van Hoogeveen Uitdagend Hoogeveen  
Ronde van Drenthe Bios in het park  
Heel Hoogeveen Bakt Hoogeveen sport  
Cascaderun, Unicefloop Schaaktoernooi   
Koningsdag Halloween in het centrum  
Modestad Hoogeveen Halloween spooktocht  
Bellenblaasevent Open Bedrijvendag  
Giga-G Festival Intocht sinterklaas  
Muziekweekend Pesse Bluesfestival  
Korenfestival Noorderlichtjesparade  
Meer van Galilea Winterbierfestival   
Wings & Wheels Bentinckspark Run  
Strunen in 't Stro Oldtimerdag Noordscheschut  
Blues & Bluegrass Festival Jaarmarkt Hollandscheveld  
Pulledagen Avondvierdaagse  
Trappen, happen, stappen Irish Festival  
Hoogeveen culinair Siepelrock  
Bloemencorso Stad van Sinterklaas  
Hoogeveensche Kuiertocht    
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Bijlage 6 Rode draad interviews evenementenbeleid  
 
Hoogeveen wil een aantrekkelijke evenementen-en festivalgemeente in de regio zijn met verschillende 
soorten evenementen: sport, cultuur, muziek,  
 
Grote evenementen 
We hebben drie grote evenementen: Cascaderun, Noorderlichtjesparade en de Pulledagen (qua 
bezoekersaantal). Grote evenementen dragen bij aan onze ambitie om een aantrekkelijke 
evenementen-en festivalgemeente in de regio te zijn. Koester deze grote evenementen, bewaak de 
kwaliteit, zorg voor voldoende subsidie of sponsoring, koppel een themaweek aan een groot 
evenement, bouw aan een professionele organisatie van deze evenementen en voeg nog één groot 
evenement gericht op jonge gezinnen (passend bij de marketingstrategie ‘Misschien wel de 
kindvriendelijkste emeente van Nederland’) toe aan de jaarlijkse evenementenkalender.  
 
Middelgrote- en kleine evenementen 
Daarnaast worden veel middelgrote en kleine evenementen georganiseerd. Dit diverse aanbod voor alle 
doelgroepen is noodzakelijk om een aantrekkelijke evenementen-en festivalgemeente te zijn. 
Middelgrote en kleine evenementen kunnen wel door middel van een overkoepelend thema groter 
worden gemaakt (vooral in marketing en promotie) zodat ook deze evenementen van betekenis zijn 
voor de regiofunctie van Hoogeveen.  
 
‘Misschien wel de kindvriendelijkste gemeente van Nederland’ en Jong Hoogeveen 
Hoogeveen wil de ‘Misschien wel kindvriendelijkste gemeente van Nederland’ zijn in 2021 en wil binnen 
Jong Hoogeveen de kansen voor kinderen vergroten. Kindvriendelijk willen zijn is voor iedereen goed: 
voor kinderen maar juist ook voor ouders en grootouders. De marketingstrategie staat in de 
kinderschoenen en moet geladen worden. Evenementen gericht op jonge gezinnen of kindvriendelijke 
onderdelen van evenementen kunnen hier een belangrijke bijdrage leveren. Tijdens evenementen 
kunnen bezoekers beleven hoe het is om in de ‘Misschien wel kindvriendelijkste gemeente van 
Nederland’ te zijn. Focus in je marketing en promotie over evenementen alleen op deze kindvriendelijke 
aspecten of onderdelen van evenemten en kies (online) kanalen die passen bij de doelgroep. Doe het 
goed en over de top, alleen dan zegt men: Hoogeveen, daar moet je als kind zijn geweest.  
 
Regie noodzakelijk 
Er worden heel veel evenementen in de gemeente Hoogeveen georganiseerd. Evenementen zijn 
belangrijk voor Hoogeveen. De gemeente moet voornamelijk aansluiten bij initiatieven uit de 
samenleving en deze evenementen faciliteren en ondersteunen. Bij het aantrekken van grote 
evenementen is de gemeente wel aan zet. Daarnaast moet de gemeente haar belang bij evenementen 
meer benadrukken en sturen op de kwaliteit van evenementen. Dit kan door ruim voordat een 
evenement plaats gaat vinden regelmatig contact te hebben met een organisatie. Ook op het gebied van 
veiligheid en handhaving kan in het voortraject meer aan preventieacties gedaan worden. Daarnaast 
moet de verbinding tussen evenementen – stadscentrum – cultuur meer tot stand komen.  
 
Subsidie 
Evenementen (groot, klein of middelgroot) die passen bij de marketingstrategie van Hoogeveen kunnen 
subsidie bij de gemeente aanvragen. Een stimuleringssubsidie voor nieuwe, onderscheidende, 
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kindvriendelijke evenementen is één van de ideeën om in het leven te roepen. Maar ook de 
evenementen gericht op een andere doelgroep maken kans op subsidie mits ze een bijdragen leveren 
aan onze ambitie om een aantrekkelijke evenementen-en festivalgemeente zijn.  
 
Evenementenvergunningen  
Op dit moment kunnen evenementenvergunningen niet geweigerd worden. Ervaring (ook landelijk) 
leert dat het uit veiligheidsoogpunt nodig is om weigeringsgronden op te gaan nemen zodat een 
vergunning geweigerd kan worden. Voor het organiseren van een (risicovol) evenement in een gebouw 
die normaal gesproken niet voor het organiseren van evenementen wordt gebruikt is op dit moment 
alleen een omgevingsvergunning nodig, en vindt er dus geen integrale veiligheidscheck plaats door het 
evenementenoverleg. 
 
Evenementenlocaties  
Overal in de gemeente Hoogeveen mag een evenement worden georganiseerd. Een sterk punt voor een 
aantrekkelijke evenementen-en festivalgemeente. Maar uit veiligheidsoogpunt tijdrovend omdat iedere 
locatie voorafgaand aan een (risicovol) evenement beoordeeld moet worden.  
Locaties als het Steenbergerpark, park Dwingeland worden aangedragen als potentiele locatie voor 
kindvriendelijke evenementen.  
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Bijlage 7 Leidraad alcohol en drugs bij evenementen 
 
Het Trimbos Instituut heeft in 2016 (geactualiseerd in 2017) in opdracht van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport een leidraad alcohol en drugs bij evenementen ontwikkeld.  
 
De gemeente Hoogeveen gaat aan de hand van deze leidraad werken. Een samenvatting: 
 
1. INLEIDING  
Plan van aanpak  
De mix van maatregelen en interventies die wordt gekozen is het resultaat van overleg tussen de 
belangrijkste stakeholders zoals gemeente, GGD, GHOR, politie, organisatoren van evenementen en 
verslavingszorg. Een gezamenlijk gedragen aanpak levert uiteindelijk het beste resultaat op.  

 
Eén van de eerste stappen bij het maken van afspraken is het bepalen en prioriteren van de doelen. 
Zowel veiligheid- als gezondheidsdoelen zijn daarin belangrijk.  

 
Risicoanalyse als basis  
Bij het maken van kaders en afspraken is het van belang om eerst een goede inschatting te maken van 
de potentiële risico’s. De organisator is hier in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor. Welke risico’s 
het evenement met zich meebrengt en welke maatregelen de organisator wil nemen, dient hij vast te 
leggen in zijn veiligheidsplan.  
De gemeente en haar adviserende diensten moeten in het kader van de vergunningenprocedure het 
veiligheidsplan van de organisator toetsen, maar ook een eigen risicoanalyse maken. Hierbij moeten de 
doelen met betrekking tot gezondheid, publieksveiligheid en opsporing met elkaar in balans gebracht 
worden.  

 
2. INFORMATIEVOORZIENING EN COMMUNICATIE  
Een goed alcohol- en drugsbeleid voor evenementen begint met adequate communicatie naar de 
bezoekers. Daarbij zijn twee lijnen te onderscheiden:  

- Bezoekers informeren over de wettelijke kaders en huisregels die ten aanzien van alcohol en 
drugs gelden tijdens een evenement (juridisch perspectief).  

- Bezoekers infomeren over de (acute) risico’s van alcohol- en drugsgebruik en bewuste keuzes 
stimuleren (gezondheidsperspectief).  

 
3. TOEZICHT EN HANDHAVING  
Om te zorgen dat een evenement veilig en volgens de regels verloopt, is het van belang dat er toezicht 
gehouden wordt en de wetten worden gehandhaafd.  

- De organisator is op basis van de evenementen- of exploitatievergunning verantwoordelijk voor 
een veilig verloop van het evenement. Het toezicht op het evenemententerrein ligt dus primair 
bij de organisator, die zich kan laten assisteren door beveiliging.  

- De gemeente wil dat de organisator zijn verantwoordelijkheid voor een veilig evenement kan 
nakomen. De beveiliging ziet erop toe dat de huisregels worden nageleefd en treedt op bij 
overtredingen. Daarnaast heeft de beveiliging ook een signalerende rol als het gaat om 
bezoekers die onwel worden en andere gezondheidsincidenten.  
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- Het toezicht op de openbare orde buiten het besloten evenemententerrein is de 
verantwoordelijkheid van de politie. Rondom het evenement is doorgaans een 
toezichthoudende rol voor de politie weggelegd.  

- De gemeentelijke toezichthouders (boa’s) en de politie zien erop toe dat de organisator de 
vergunningsvoorwaarden en bepalingen van de Drank- en Horecawet naleeft.  

 
Het is van belang dat er voorafgaand aan het evenement tussen de stakeholders in ieder geval 
afspraken zijn gemaakt over:  

- Maatregelen bij het aantreffen van drugs tijdens de visitatie of op het evenemententerrein.  
- De wijze waarop omgegaan wordt met personen onder invloed van alcohol en/of drugs.  
- Het bieden van zorg op maat en de relatie met eventuele strafrechtelijke overtredingen van de 

patiënten.  
- Het signaleren van minderjarigen met alcohol.  
- Situaties waarbij een persoon overgedragen dient te worden aan de politie.  
- Verstrekkers van alcohol op het terrein die de Drank- en Horecawet niet naleven.  
- Het bewaren en vervoeren van in beslag genomen drugs.  

4. HORECA EN BARMANAGEMENT  
Het is de verantwoordelijkheid van de organisator om ervoor te zorgen dat de verstrekking van alcohol 
op een verantwoorde wijze plaatsvindt. Om deze verantwoorde verstrekking vorm te geven, is een 
aantal voorwaarden gesteld aan het verlenen van een ontheffing (artikel 35 van de Dranken Horecawet) 
en kan de gemeente daarnaast nog aanvullende voorschriften vaststellen.  

 
5. EHBO  
De organisator draagt zorg voor de inzet van professionele medische hulpverlening. De 
vergunningverlener (gemeente) neemt in de evenementenvergunning op aan welke voorwaarden deze 
hulpverlening moet voldoen. Bij gemeentelijke evenementen is de gemeente zelf de organisator en 
dient zij zelf een adequate EHBO-voorziening te organiseren.  

 
6. HARM REDUCTION  
Ondanks alle maatregelen die een organisator inzet om drugsgebruik te voorkomen, is het in de praktijk 
vrijwel onmogelijk gebleken om dit volledig te realiseren. Het reduceren van veiligheid- en 
gezondheidsschade die door drugsgebruik ontstaat, kan o.a. door het inrichten van chill-out ruimtes en 
het beschikbaar stellen van gratis drinkwater.   

 
7. VERVOER  
Bij evenementen is het van belang dat het vervoer goed geregeld is, vooral na afloop van het 
evenement.  

 
8. MONITORING EN EVALUATIE  
Tijdens het evenement is het van belang om het alcohol- en drugsgebruik te monitoren. Dit is een 
voorwaarde om tijdens het evenement tijdig en adequaat te kunnen reageren op eventuele risicovolle 
ontwikkelingen.  
Na afloop van een evenement is het sterk aan te bevelen om samen met relevante partijen te 
evalueren:  

- in hoeverre de vergunningsvoorschriften zijn nageleefd;  
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- in hoeverre de genomen maatregelen tijdens het evenement effect hebben gehad;  
- welke onvoorziene omstandigheden zich hebben voorgedaan, die bij een volgend 

evenement voorkomen moeten worden.  
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Bijlage 8 Uitwerking thematafels  openbare bijeenkomst recreatie en toerisme 
en evenementen (23 januari 2018) 
 
Thema: Kindvriendelijkheid 
 

Wat wilt u bereiken? 
Wat moet als eerste 
gebeuren? 

- Ga naar de basisscholen toe en stel deze vragen daar.  
-  Kleine ideeën uitvoeren zodat het direct zichtbaar is (bijv. ballen in 

cascade, schaatsbaan terug.  
- Speelvoorzieningen (natuurlijk) voorbeeld nemen aan Denemarken.  
- “Iets” met taal (taaltuin) -> uitvoering bijvoorbeeld Harm Smeeg o.id. -> 

verbinding spelen / taal  
- Tegelproject Smederijen uitbreiden.  
- NB: Kindvriendelijk moet ook veilig zijn, onderhoud -> zorg -> controle.  
- Gaming op de hoofdstraat.  
- Interactieve schermen / camera (gekke bekken tonen).  
- Fietsend je mobiel opladen.  
- Foto maken en sturen naar huis.  
- Wifi super snel (als 4/5G zich niet ontwikkeld). 
- Overdekte “gezelligheid” op het kerkplein 
- Aantrekkelijk kindprogramma in de ijsbaan tijdens het zomerprogramma 

(verbinden met de Hoofdstraat).  
- Soort oude tram (op wielen) als pendeldienst.  
-  Kindvriendelijke evenementen / app / dagattractie.  
- Bestaande locaties/plekken kindvriendelijk maken (pulledagen).  
- Sanitaire voorziening in het centrum.  

Welke droom heeft u 
voor de toekomst? 

-  Hele hoofdstraat is speelgebied met bijvoorbeeld bloembakken 
vervangen door grote speeltoestellen, kabelbaan over de Hoofdstraat, 
iets met de Cascade etc.  

- Iedereen wil altijd wel kind blijven. 
- Kinderen moeten zelf vragen om naar Hoogeveen te gaan + goede 

voorzieningen voor ouders.  
- Veiligheid bieden. 
- Blijvend vernieuwen. 
- Kwaliteit.  
- Wij zijn dan de kindvriendelijkste.  
- Kindondernemers betrekken, kinderen willen iets zien + doen (treintje 

zoals bij Bonte Wever).  
- Waterspuiten of waterfietsjes Hoofdstraat.  
- Met touw naar overkant zwiepen. Touwbrug (hoog).  
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Wat is er voor nodig 
om dit te realiseren? 

-  Geld, lef en creativiteit -> Lef om het groots aan te pakken.  
- Rekening houden met materialen/ duurzaamheid.  
- Geld  
- Samenwerking horeca / detailhandel.  
- Kinderen / scholen betrekken.  
- Sterke punten uit buitengebied meenemen in plannen.  
- Creativiteit, lef en geld.  

 
Thema: Marketing, promotie en toeristische informatievoorziening  
 

Wat wilt u bereiken? 
Wat moet als eerste 
gebeuren? 

- Betere samenwerking, heldere structuren, ontsnipperen.  
- Basis op orde (bijvoorbeeld matrix borden!)  
- Draagvlak onder ondernemers voor marketingcampagne.  
- Evenementen agenda van heel Drenthe!  
- Vindbare websites van de evenementen van Hoogeveen -> via mail 

verspreiden.  
- 1 persoon die alle evenementen / info omschrijft en goed verspreid op de 

bekende uitingen: 1 uitingsvorm kiezen.  
- Samenwerking met Marketing Drenthe.  
- Activiteiten app.  
- Boot van Pesse -> als icoon.  
- Meeliften met Marketing Pesse -> paraplu Drenthe.  
- Aansluiten bij bestaand Provinciaal beleid (cultureel erfgoed).  
- Drentse / Hoogeveense evenementen.  
- Promo app – acties – registreren en contact onderhouden.  
- Verplaats je in de Amsterdammer bijvoorbeeld -> hoe zetten we elkaar / 

ons op de kaart? 
- Lobby bij Marketing Drenthe met unieke propositie.  
- Op de sites waar mensen zicht oriënteren presenteren we Hoogeveen om 

zijn aanbod.  
- Eerst promoten kleinschalig (half uur rijden om Hoogeveen). 

Welke droom heeft u 
voor de toekomst? 

-  Minder marketing, meer relatie en herhaalbezoek -> wel nieuwe aanwas.  
- Eenheid en duidelijker evenementen en activiteiten, promotie.  
- App voor alle toeristische informatie -> app is de nieuwe trommelslager 

+/+ 
- + rustpunt.nl locaties!  
- Wat nu de app is den een druk op de knop wat er die dag te doen is.  
- Drents icoon -> bijvoorbeeld de boot van Pesse.  
-  
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Wat is er voor nodig 
om dit te realiseren? 

-  Draagvlak en geld.  
- Veel samenwerking.  
- Out of the box denken.  
- Over de schotten heen kijken en denken in mogelijkheden en versterking.  
- Creativiteit, niet in hokjes denken.  
- Creativiteit, lef en geld.  
- Lef, creatief, geld.  

 
Thema: Ondernemerschap en samenwerking binnen en over de grenzen  
 

Wat wilt u bereiken? 
Wat moet als eerste 
gebeuren? 

-  Elkaar leren kennen.  
- Naar elkaar luisteren waardoor samenwerking ontstaat omdat je elkaar 

nodig hebt en kunt versterken waardoor er een win-win situatie (gaat) 
ontwikkelen.  

- Dagrecreatie (dagdeel / dag) hele jaar bruikbaar.  
- Laat sectoren met elkaar kennismaken -> daarna samenwerken. 

Gemeente kan faciliteren.  
- Bonnenboekje! -> verblijfsaccommodatie + punt H + horeca deelt dit uit 

aan toeristen.  
- Breng iedereen met elkaar in contact.  
- Coördinator functie.  
- Arrangement vereist overleg / communicatie (geen “zoek maar uit”, maar 

een voorverpakt, geregeld aanbod).  
- Kinderpas -> overleg / communicatie belanghebbende “ondernemers” 

profit en non-profit.  
- Individuele ondernemer zorgt voor “beleving / uitstraling”.  

Welke droom heeft u 
voor de toekomst? 

-  Meer verenigt optrekken, samenwerking. Minder “groepjes” en 
“clubjes”.  

- Hangt van de economie af.  
- Regio Hoogeveen is goed “geolied”, met weet elkaar te vinden.  
- Modus voor betere samenwerking tussen alle ondernemers in 

Hoogeveen en buitengebied!  
Wat is er voor nodig 
om dit te realiseren? 

- Duidelijkheid in regelgeving; gelijkheid en wat soepeler in 
allermogelijkheden om “samen” te organiseren.  

- Geld.  
- Zie het voordeel van samenwerking en dat merkt de bezoeker!  
- Biz saneren -> nieuwe vorm -> 1 vereniging -> coördinator, 

centrummanager actief!  
- Creativiteit, durf en geld.  
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Thema: Routes en verbindingen  

Wat wilt u bereiken? 
Wat moet als eerste 
gebeuren? 

- Wandelknooppunt op landelijk netwerk aansluiten.  
- We denken dat fietsknooppunt goed is, is een voorwaarde!  
- Zijn we voor routes aangesploten op app’s? -> Hoogeveen overal 

opgenomen (bijv. route.nl)  
- Vanaf snelweg duidelijke / slimme bewegwijzering parkeerplaatsen / 

garage.  
- Fietsroutes rond en door Hoogeveen.  
- Duidelijke borden wat / waar -> podium / Nijstad / ook A28?  
- Wandelknooppunt = vanzelfsprekend! (oude Diep!!!), ook 

fietsknooppunt. 
- Mountainbike op de VAM-berg.  
- Uniformiteit in bebording! / bewegwijzering.  
- “Witte fietsen” – plan! (blauw dan) in de regio, gezinsfietsen.  
- Door samenwerking en verbinding van bestaande wandelroutes met 

buitengebieden, activiteiten verbinden aan elkaar.  
- Wandel app of tracking systeem route.  

Welke droom heeft u 
voor de toekomst? 

- Wat dan actueel is!  
- Zelfrijdende auto’s, vriendelijk.  
- Electrische laadpunten.  
- Ruimte voor experiment voor vrij parkeren op doordeweekse dagen.  
- Goede fietsroute om de hoofdstraat heen.  
- Stoeptegels met een vraag! + online app.  
- Lightrail of monorail.  
- Vanuit stadscentrum de dorpen aansluiten, m.n. ook bij evenementen.  
- Stadswandeling met gids langs een route (met beleving en rustpunten)  
- Aanhaken wandelknooppunten vanuit Echten.  

Wat is er voor nodig 
om dit te realiseren? 

-  Lef, creativiteit.  
- Aantrekkelijk route van station naar Hoofdstraat.  
- Aantrekkingskracht punt H, voor inspireren / informeren.  
- Geld, lef en creativiteit.  
- Inzicht in stad en regio elkaar versterken, reuring v.d. stad en groen v.d. 

omgeving. Samenhangend pakket als ultieme boodschap.  
 
Thema: Evenementen  

Wat wilt u bereiken? 
Wat moet als eerste 
gebeuren? 

- Kinderevenementen kalender.  
- Kinderopvang bij evenementen.  
- Toiletvoorziening in combinatie met bewaakte fietsenstalling.  



 
 

PAGINA 24 VAN 26 
 
 

 

 

- Bevrijdingsdag / koningsdag. (op thema)  
- Lichtjesparade -> voorbereidingsruimte. (op thema)  
- Muziekevenement -> K3 kinderevent (op thema)  
- NB: Houdt verbinding tussen centrum. Hoogeveen en buitendorpen. Niet 

alleen hoofdstraat gericht! Bijvoorbeeld Nijstad.  
- Kinderevenementen kalender (bestaande aanbod).  
- Kinderevenementen (Vogevenement, kermis, gamepary, sportfestijn, 

Hoofdstraat + sporthelden).  
- Goede regisseur (1 aanspreekpunt), verbinden.  
- Centraal verzamelen t.b.v. marketing & communicatie.  
- Samenhangend “vermarkten” -> de evenementen zijn er wel, de 

samenhang ontbreekt.  
Welke droom heeft u 
voor de toekomst? 

-  Evenementenaanbod seizoensgebonden.  
- D’r is altijd wat te doen.  
- Ideale samenwerking horeca / ondernemers.  
- Eventueel terrein met “koepelconstructie”.  
- Grote publiekstrekker bijvoorbeeld historische Scheepswerf evenement 

of iets rondom Science Drenthe. Doe-dingen.  
- Samenwerking.  
- Digitale poster in elke onderneming, aangestuurd via app Marketing 

Hoogeveen. Overal dezelfde boodschap.  
Wat is er voor nodig 
om dit te realiseren? 

-  Veilig en goed overzicht.  
- Voorzieningen.  
- Prima samenwerking.  
- Geld, lef en creativiteit.  
- Enthousiaste mensen vinden.  
- Binnen het BIZ-systeem 
- Nieuwe vrijwilligers, niet alleen uurtje-factuurtje.  
- Goed plan.  
- Uitvoerder. 
- Geld.  
- Stroomlijnen van processen!  
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Bijlage 9 Dit gaan we doen! Overzicht vervolgacties evenementenbeleid 
Ambitie 4: We willen meer samenwerking tussen de culturele sector en evenementen 
Aanjager evenementen stimuleert samenwerking en verbinding tussen de culturele sector, 
evenementen en centrum.  
Mogelijkheden onderzoeken om cultuur letterlijk in de binnenstad te brengen (bijvoorbeeld in 
leegstaande panden). 
Helder kader voor evenementen 
Nader onderzoeken aan welk type evenementen een (meerjaren) vergunning voor meerdere 
keren kan worden verstrekt.  
Definitie van een evenement toevoegen aan de Algemene plaatselijk verordening (APV) zodat 
we een kader kunnen stellen voor wat als evenemenent kan worden gezien en waarvoor wel 
of niet een vergunning moet worden aangevraagd.  
Afspraken maken met de evenementenorganisator over rolverdeling zodat omwonenden 
weten bij wie ze waarvoor terecht kunnen. Ook wordt dit aandachtspunt opgenomen in de 
bestaande brochure ‘Evenementen in Hoogeveen.   
Vast aanspreekpunt aanstellen tijdens de hele evenementencyclus (van idee tot evaluatie van 
het evenement) zodat inwoners weten bij wie ze met vragen, meldingen, klachten en 
bezwaren terecht kunnen. 
Richtlijn ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid (energie, water, afval, mobiliteit, 
gezondheid en communicatie) en opnemen in evenementenbrochure. 
We gaan werken volgens de leidraad alcohol en drugs bij evenementen.  
Nader uitwerken van de wijze waarop eisen op het gebied van onder meer veiligheid en geluid 
bij evenementen binnen inrichtingen beter juridisch geborgd kunnen worden. 
Opstellen Hoogeveens geluidbeleid voor evenementen (beleidsregel): locatieprofielen 
opstellen met ( geluid) beleidsregels voor evenementen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan 
de locatieprofielen voor het stadscentrum. 
Ambitie 3: We willen meer samenwerking en regio op evenementen 
Nader uitwerken taakbeschrijving voor versterken/uitbreiden van de functie van 
evenementenprogrammeur op basis van ambities in het evenementenbeleid.  
Regionale afstemming (ook met Vechtdal) over evenementenen (bijvoorbeeld door middel 
van een regionale evenementenkalender) zodat de bezoeker een compleet beeld krijgt van 
datgene wat de regio te bieden heeft.  
Ambitie 2: We kiezen een aantal evenementen die écht in de spotlights komen te staan en 
bouwen deze uit tot grotere merken.  
Het diverse karakter van alle evenementen in Hoogeveen zien we als een sterk punt en willen 
we behouden.  
Grote merken creëren door samen met ondernemers en evenementenorganisatoren een 
terugkerende themaweek met side events en beleving op straat te koppelen aan de grote 
evenementen Cascaderun en Noorderlichtjesparade.    
Mogelijkheden onderzoeken om in het najaar (september/oktober) een ‘groot merk’ toe te 
voegen aan de Hoogeveense evenementenkalender. In het najaar bezoeken veel mensen het 
centrum en is de kans op mooi weer groot. 
Kwaliteit van de grote merken bewaken is een taak van de gemeente.  
(Provinciale) subsidiemogelijkheden onderzoeken voor de grote merken. 
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Aanpassen subsidiebeleid op basis van de ambitie ‘grote merken in de spotlights’. 
De focus in marketing en promotie vanuit Marketing Hoogeveen leggen op kindvriendelijke 
evenementen, evenementen met een kindvriendelijk onderdeel en de grote merken (zie 
ambitie 2) 
Het diverse karakter van alle evenementen in Hoogeveen zien we als een sterk punt en willen 
we behouden.  
Grote merken creëren door samen met ondernemers en evenementenorganisatoren een 
terugkerende themaweek met side events en beleving op straat te koppelen aan de grote 
evenementen Cascaderun en Noorderlichtjesparade.    
Ambitie 1: We stimuleren nieuwe evenementen (en onderdelen van evenementen) gericht op 
jonge gezinnen met kinderen, passend bij het DNA van Hoogeveen.  
Inwoners, ondernemers, verenigingen, culturele instellingen en de Stichting 
Centrummanagement uitdagen om samen met kinderen met een idee te komen voor een 
nieuw evenement op de Hoogeveense evenenementenkalender. Bij voorkeur specifiek gericht 
op jonge gezinnen met kinderen.  
Evenementen - niet specifiek gericht op jonge gezinnen met kinderen aanmoedigen om 
binnen het evenement te zorgen voor activiteiten voor kinderen (zoals een speelweide of 
kinderopvang). Jonge ouders willen namelijk evenementen blijven bezoeken, ook met 
kinderen.  
De mogelijkheid onderzoeken om een landelijk kids-evenement (zoals LEGO World) voor een 
langere periode naar Hoogeveen te halen. 
Verkiezing ‘Kindvriendelijkste evenement van het jaar’ organiseren. Een kinderjury bepaalt 
wie de winnaar is. 
Kindvriendelijke (onderdelen van ) evenementen het vignet ‘Kindvriendelijk evenement’ 
geven. Een kinderjury bepaalt wie dit vignet verdient.  
Evenementen (of onderdelen van evenementen) voor jonge gezinnen met kinderen maken 
meer kans op financiële ondersteuning (subsidie) vanuit de gemeente. Het subsidiebeleid 
wordt hier op aangepast.  
De focus in marketing en promotie vanuit Marketing Hoogeveen leggen op kindvriendelijke 
evenementen, evenementen met een kindvriendelijk onderdeel en de grote merken (zie 
ambitie 2) 
Meer online ‘beleving’ van evenementen creëren. Onder andere door naast de bestaande 
kanalen van Marketing Hoogeveen Instagram en Snapchat in te zetten.  
Kindvriendelijke evenementen voorafgaand en tijdens basisschoolvakanties actief promoten 
bij recreatieondernemers in de regio en in het Vechtdal (Hardenberg, Ommen en Dalfsen). 
Verbinding en samenwerking met marketing Drenthe zoeken rondom marketing en promotie 
van evenementen (onderdelen) voor jonge gezinnen met kinderen.  
Kinderevenementenkalender ontwikkelen.  
Monitoring 
Jaarlijkse evaluatie van beleid met denktank recreatie, toerisme en evenementen. 
Jaarlijkse evaluatie van beleid samen met kinderen. 
 


