
Bouwsteen Evenementen en promotie 

Stellingen 
Wat voor ondersteuning is er nodig om te zorgen dat evenementen georganiseerd kunnen blijven 
worden? 
Hoe maken we de afweging tussen lusten en lasten voor de omgeving? Waar ligt de grens van 
wenselijk/onwenselijk? 
 
Opmerkingen/ Aanvullingen 

 Toetsen aan: 
o DNA/Land in Zee 
o Zeeuwse erfgoedlijnen 
o Cultuurhistorie 

 Arrangementen –overnachting 

 Promotie om zichtbaarder te maken wat er al is 

 Evenementen mogen geen negatieve effecten op natuur hebben 

 Niet groeien, beter gebruiken 

 Regel op regel i.p.v. regels loslaten 

 Afstemming evenementen aan de voorkant! 

 Blijf onderscheidend t.o.v. NL en België  blijvende aandacht voor rust & ruimte: kiezen  

 Bouwsteen laat vooral evenementen zien en geen invulling promotie 

 Relatie met  andere bouwstenen: 
o Transport en infrastructuur 
o Bereikbaarheid  

 Evenementen kunnen zorgen voor behoud van jongeren in Zeeland of behoud van band met 
Zeeland voor jongeren die zijn weggetrokken 

 Arrangementsvorming dagattractie/verblijfsarrangement 
 
Wat voor ondersteuning is er nodig om te zorgen dat evenementen georganiseerd kunnen blijven 
worden? 

 Geen willekeur in ondersteuning 

 Verbinden evenementen – onder elkaar en met vrijwilligers 

 Vergunningen en veiligheid 

 1 loket functie 

 Piramidevorming à la veiligheidsrisico 

 Duurzame ontwikkeling 

 Promotie/marketing, zichtbaarheid - niet in ’t kopje van de bouwsteen 

 Bereikbaarheid, transport, logistiek  smart & duurzaam naar locatie  gezamenlijk nodig 

 Koppeling Zeeuwse erfgoedlijnen  hulpmiddel 

 Themaverhaal van Zeeland jaarrond  seizoensverlenging en spreiding in tijd en plaats 

 Niet alleen coördinatie Zeeuwsbreed, maar ander woord (coördinatie te uitvoerend) 

 Druk op zorg/veiligheidsdiensten bij groei van evenementen op piekmomenten  afstemming 
over opvangen 

 
Hoe maken we de afweging tussen lusten en lasten voor de omgeving? Waar ligt de grens van 
wenselijk/onwenselijk? 

 Wanneer zeggen we: Zeeland is vol 

 Meerjarenplanning nodig + regionale spreiding + spreiding over jaar 

 Niet groter meer, maar spreiden in tijd en geografisch 

 Passendheid bij Zeeland 

 Passend evenement 



 Niet alles kan (overal) 

 Luisteren naar inwoners waar zij lusten en lasten ervaren 

 Moeten in 2050 al klimaatneutraal zijn – ambities scherper dan er nu in bouwsteen staat 

 Alle evenementen klimaatneutraal, plastic-loos 

  Systeemverandering nodig  

 Omslagpunt in ruimtebeslag 

 Veiligheid wordt onvoldoende genoemd: fysieke en sociale veiligheid 

 Gedrag van de bezoeker 

 Licht en herrie 

 Niet te ver doorgroeien 

 Evenementen geen negatief effect op natuurwaarden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 


