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Centrum activiteiten
Graag wil de FNP weten:
Hoeveel vergunningen er dit jaar zijn verstrekt aan activiteiten in het centrum in
vergelijking met 2017.
Onderstaand twee lijsten met hierin opgesomd de evenementen in 2017 en de
evenementen in 2018. In deze lijst staan alle evenementen die een acceptatie of een
vergunning hebben ontvangen. Dit zijn A-evenement, B-evenement en C-evenementen.
De evenementen die schuin gedrukt staan, zijn evenementen welke geclusterd zijn in één
weekend. De dik gedrukte evenementen waren nieuw in 2018.
2017 (26):
- Palmpaasoptocht
- Beëdiging militairen
- Koningsdag
- Shantyfestival
- Bevrijdingsdag
- Maximaal Heerenveen
- Avondvierdaagse
- Outletmarkt/Bigband festival
- Pinksterkermis
- Muziek op terrassen
- Multiculti
- Night of the Koemarkt
- Fryske Folklore dei
- Molenwijk live
- Uit-festival
- Feanrun
- Night walk to the Koemarkt
- Horeca straatvolleybal
- Taptoe/Streetparade
- Turfstekersmarkt
- Ribs, Wings & Blues
- Seniorenmarkt/shantykoren
- Sinterklaasintocht
- Kerstmarkt
Kleine evenementen/openingen, zoals:
- Duckrace
- Paard met kar door centrum
2018 (30):

Kleine
-

Palmpaasoptocht
Taptoe
Beëdiging militairen
Band against racism
Wijnroute 2 x
Koningsdag
Fryske Folklore dei/shantykoren
Bevrijdingsdag
Fryske grillmasters
Pinksterkermis
Blaze
Impulsmarkt/braderie
Beachvolleybal
Doe-dag
Sportweek
Night of the Koemarkt
Horeca straatvolleybal
Molenwijk live
European Sports for all games
UIT-festival
Feanrun
Turfstekersmarkt
Color Run
Sinterklaasintocht
Kerstmarkt
evenementen/openingen, zoals:
Duckrace
Sup turf route
Exposure box (Friesland zorgverzekering)
Onthulling beelden Froulju fan Fryslan

En of deze activiteiten de zelfde/meer of minder aantal dagen omvat als in 2017.

2018 (30) omvat meer dagen met activiteiten dan in 2017 (26). Wel zijn de grotere
evenementen meer geclusterd in één weekend (deze zijn schuin gedrukt). Dit is in
afstemming gedaan met Stichting Centrum Promotie Heerenveen. Hierbij is gekeken naar
het vergroten van de aantrekkingskracht van de evenementen om meer bezoekers naar
het centrum te trekken. Door sommige evenementen te clusteren en het betrekken van
de koopzondag is geprobeerd om aansprekende weekenden te realiseren.
Daarnaast zijn er ook evenementen die plaats hebben gevonden in het kader van
culturele hoofdstad (bijv. European Sports For All Games en de onthulling beelden Froulju
fan Fryslan).

