
 

1  

                  

Evaluatie Sneekweek 2019   



 

2  

 

Inhoudsopgave 
  1. Inleiding ........................................................................................................................................... 3 2. Evaluatie .......................................................................................................................................... 5 2.1 Inleiding ................................................................................................................................... 5 2.2 Openbare orde en veiligheid ................................................................................................... 5 2.2.1   Vergunningen ................................................................................................................. 5 2.2.2 Veiligheid ......................................................................................................................... 8 2.2.3  Geluid.............................................................................................................................. 9 2.2.4. Openbare orde/ Hulpdiensten ........................................................................................ 9 2.2.5  Inzet Handhaving Publiek Domein (HPD) ..................................................................... 10 2.3 Beleving & Programmering ................................................................................................... 11 2.3.1 Starteiland-Pottengebied .............................................................................................. 11 2.3.2   Vlootschouw en vuurwerk ............................................................................................. 12 2.3.3 Binnenstad ..................................................................................................................... 12 2.3.4 (Culturele) programmering ........................................................................................... 13 2.3.5 Kermis ............................................................................................................................ 13 2.3.6 Vervoer .......................................................................................................................... 13 2.3.7 Duur Sneekweek ............................................................................................................ 14 3. Afrondend...................................................................................................................................... 16 3.1 2014-2019 .......................................................................................................................... 16 3.2 De route naar een Sneekweek 2.0 ........................................................................................ 16 4. Bijlage ............................................................................................................................................ 18 



 

3  

1. Inleiding De 84ste editie van de Sneekweek, van 2 tot en met 11 augustus 2019, kende een lastige aanloop. Dit 
had alles te maken met de zoektocht naar een nieuwe plek voor het evenement ‘Garden of Dance’, dat in de periode 2013-2018 steevast een plek had in de Stadhuistuin en daar mocht rekenen op groeiende populariteit, vooral onder jongere bezoekers.  Door de verbouw van het gemeentehuis was de tuin in 2019 niet opnieuw beschikbaar. De verwoede (maar mislukte) pogingen om de ‘Garden’ ook dit jaar te huisvesten konden bij een buitenstaander al gauw de indruk wekken dat het einde van de Sneekweek nabij zou zijn, als het niet zou lukken voor dit populaire onderdeel een geschikte locatie te vinden.  De praktijk van deze 84ste Sneekweek is echter dat we kunnen terugkijken op een geslaagd evenement, van de sfeervolle opening op de avond van vrijdag 2 augustus tot en met het slotconcert op de (na)middag van zondag 11 augustus.  Wel een punt van aandacht is het vuurwerk tijdens de opening. Vanwege veiligheidsregels was het afschieten verplaatst naar een terrein achter de bebouwing van de IJlsterkade. De afstand tot de Kolk was nu echter te groot, waardoor het publiek rond de Kolk er minder goed zicht op had.   Ondernemers en publiek profiteerden van het mooie droge weer. Overdag zaten de terrassen vol en 
’s avonds bezochten vele duizenden bezoekers de evenementenlocaties. Het crowdmanagement bewees opnieuw zijn nut. Ook de binnenstadsbewoners kijken met tevredenheid terug. De overlast door het muziekgeluid van de verschillende podia is flink teruggedrongen.  De culturele programmering op de tweede vrijdag en zaterdag, dit jaar voor het eerst, droeg bij aan een positief gevoel én oordeel over deze editie.  En niet onbelangrijk (want uiteindelijk dankt de stad er deze week aan): het was zes dagen lang – van zaterdag tot en met donderdag - goed tot prachtig zeilweer.   De Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS) had met ruim 700 ingeschreven boten een vergelijkbaar aantal deelnemers als in de afgelopen jaren. De Sneekweek is zo nog steeds het grootste zeilevenement op binnenwater in Europa.                    
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   Feitenoverzicht ‘Stad en Meer’ in relatie tot de Sneekweek  1815 1e Hardzeildag 1925 De Watersportvereniging Sneek wordt ‘Koninklijk’ na een bezoek van  koningin Wilhelmina, prins Hendrik en prinses Juliana aan de stad Sneek die toen 400 jaar bestond. 1934 1e Sneekweek(18-23 augustus) met 177 deelnemers 1934 1e Kermis  1954 1e Benoeming Schipper in de Orde van de Sneeker Pan door het  gemeentebestuur van Sneek en de eerste keer dat de opening plaatsvond op het stadhuis 1970 1e Kleine Sneekweek (rond Hemelvaart) 1974 1e Vlootschouw 1985 50e Sneekweek, met recorddeelname van 1224 boten (incl. zeilplanken) 2001 KWS bestaat 150 jaar, prins Willem Alexander en Maxima bezoeken de   zeilwedstrijden 2010 75e Sneekweek, Koningin Beatrix bezoekt de zeilwedstrijden 2013 1e keer Stadhuistuin als podiumlocatie 2013 1e keer uitbreiding sluitingstijd horeca van 04.00 uur naar 05.00 uur 2014 1e keer 10 dagen Sneekweek in de stad 2015 1e keer Slotconcert, 200e Hardzeildag 2016 1e keer officiële opening Sneekweek in theater 2019 1e keer prikkelarme kermisuren op Hardzeildag 2020 85e Sneekweek, 50e Kleine Sneekweek 
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2. Evaluatie  

2.1 Inleiding  De evaluatie van de Sneekweek 2019 verschilt van die in de afgelopen jaren. Ook deze editie wordt  weliswaar vooral vanuit het perspectief van veiligheid beoordeeld, maar ook de belevings- en programmatische kant van het evenement krijgt nu aandacht. In Sneek wordt in breed verband (via de werkgroep Sneekweek 2.0 over programmering, duur, processen e.d.) nagedacht over de toekomst van de Sneekweek, op allerlei gebieden. De conclusies en aanbevelingen, op basis van de evaluatiegesprekken met hulpdiensten en diverse organisatoren, kunnen helpen bij de keuzes voor de toekomst.   Over het verloop van de editie 2019 is gesproken met vertegenwoordigers van: - het bewonersplatform Centrum Sneek,  - Sneek Promotion en haar werkgroep Sneekweek 2.0,  - Vereniging Ondernemend Sneek (VOS),  - de organisatoren van de muziekevenementen in de binnenstad1,  - de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS),  - de vlootschouwcommissie,  - de hulpdiensten en diverse teams binnen de gemeentelijke organisatie2.  De evaluatie is opgedeeld in de paragrafen: - Openbare orde & veiligheid (2.2) - Beleving & Programmering (2.3)  In het afrondende deel, hoofdstuk 3, wordt stil gestaan bij de Sneekweek van de toekomst en de stappen die nu daarvoor gemaakt moeten worden.  
2.2 Openbare orde en veiligheid  Een groot evenement als de Sneekweek vraagt een aanzienlijke inspanning van alle betrokkenen. De voorbereiding op het gebied van openbare orde, gezondheid, milieu en veiligheid is een voortdurend proces. De editie van 2018 vormde de input voor de voorbereiding van 2019.  De voorbereiding vindt plaats in het kernteam veiligheid. Daarin zijn de hulpdiensten en de gemeente vertegenwoordigd. De Veiligheidsregio Fryslân brengt een gezamenlijk advies uit van de brandweer en de geneeskundige hulpverleningsorganisaties in de regio (GHOR). 
2.2.1   Vergunningen  Coördinatie Een gecoördineerde aanpak van de vergunningverlening wordt belemmerd door het feit dat de afzonderlijke evenementenlocaties ieder een eigen organisatie kennen en afzonderlijk een vergunning aanvragen. De Sneekweek is voor wat betreft het feest in de stad een verzameling van 22 vergunningen en dus ook van verscheidene verantwoordelijke partijen. Er is geen duidelijke afbakening van de verschillende evenementenlocaties; alles loopt in elkaar over. Hoewel de                                                  1 Onder organisatoren wordt verstaan: de horecabedrijven die muziekevenementenorganiseren op de volgende pleinen:   Marktstraat, Kleine Kerkstraat, Schaapmarktplein, Wijde Noorderhorne, Julianastraat, Bothniakade en 1e Oosterkade  2 Betrokken teams binnen de gemeentelijke organisatie: Bedrijfsbureau Techniek en Ondersteuning, Verkeer en Vervoer, Reiniging, Vergunningen, Handhaving Publiek Domein, Handhaving Omgeving, Bruggen Havens en Recreatie, Communicatie, Juridische en Veiligheidszaken 
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afgelopen jaren stappen zijn gezet om zaken als beveiliging, toiletvoorzieningen en EHBO gezamenlijk te doen, ontbreekt een overkoepelende verantwoordelijke voor het gehele gebied, inclusief aan- en afvoerwegen.  Regelmatig wordt dan ook discussie gevoerd over kosten voor (veiligheid)maatregelen.  Het organiseren van evenementen wordt steeds gecompliceerder en vraagt meer dan ooit om een goede visie, integrale sturing en een zo gestroomlijnd mogelijk proces.  Op hoofdlijnen wordt vergunning aangevraagd voor : - Vlootschouw/voorprogrammering/vuurwerk; - Evenementen Starteiland; - Muziekpodia in de Marktstraat, de Kleine Kerkstraat, de Wijde Noorderhorne en op het Schaapmarktplein.  - Kleinere muzieklocaties in de Parkstraat, de Bothniakade, de 1e Oosterkade en de Oude Oppenhuizerweg (zondagmiddag).  - Sneekweekkermis op het Martiniplein.   Net als voorgaande jaren coördineerde het Team Vergunningen het vergunningentraject. Het Team Juridische en Veiligheidszaken voerde de algehele regie. De vergunningsaaanvragen werden door het team Vergunningen voor advies voorgelegd aan diverse teams binnen de gemeentelijke organisatie2 en de hulpdiensten. De aanvragen zijn besproken in het kernteam veiligheid. Daarnaast bracht de Veiligheidsregio Fryslân advies uit.  Eén vergunning In het Evaluatierapport Sneekweek 2017 is ingestemd met de aanbeveling om te komen tot één vergunning voor alle festiviteiten in de binnenstad. Daarbij geldt de Sneekweek 2020 als streefdatum om deze werkwijze in te voeren. De jaren 2018 en 2019 konden dan gebruikt worden als overgangsjaren om een en ander daartoe te kunnen voorbereiden. Sneek Promotion is hiermee aan de slag gegaan (door de werkgroep Sneekweek 2.0 in te stellen) en het bureau ‘Respons | Evenementen – Toerisme– Citymarketing’ is gevraagd onderzoek te doen naar de meest wenselijke organisatievorm voor de Sneekweek in de toekomst. In hoofdstuk 3 wordt hier nader op in gegaan.      

PROGRAMMA SNEEKWEEK 2-11 AUGUSTUS 2019  VRIJDAGAVOND START  SNEEKWEEK met de TRADITIONELE VLOOTSCHOUW , VUURWERK en KERMIS  ZATERDAG 3 t/m DONDERDAG 8 AUGUSTUS ZEILWEDSTRIJDEN op het SNEEKERMEER en KERMIS op het MARTINIPLEIN  VAN VRIJDAG 2 t/m 11 AUGUSTUS  MUZIEKPLEINEN, BRADERIE, KOOPZONDAG, KINDERMIDDAGEN  EINDIGEND met 2 DAGEN STRAATTHEATERFESTIVAL OP VRIJDAG EN ZATERDAG, EN OP ZONDAG EEN OPENLUCHT ROCK KERKDIENST MET DÉ U2 COVERBAND EN HET RABO SNEEKWEEK SLOTCONCERT  
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Garden of Dance De Stadhuistuin was vanwege een verbouwing van het gemeentehuis niet langer beschikbaar als podiumlocatie tijdens de Sneekweek. Dit deelevenement was de afgelopen jaren vooral populair bij de jongere bezoeker en groepen bezoekers van elders in het land die specifiek naar Sneek kwamen voor een bepaalde landelijk bekende artiest. In de aanloop naar de Sneekweek 2019 was het de wens van alle betrokken partijen om een nieuwe locatie te vinden. Na het afvallen van het Veemarktterrein als vervangende locatie, kwamen de organisator en de werkgroep Sneekweek 2.0 met een voorstel voor het parkeerterrein aan de Prins Hendrikkade. Ondanks de grote inspanningen van alle partijen bleken de mogelijkheden op dit terrein te beperkt. Nadat de organisator had aangegeven vast te houden aan de oorspronkelijke aanvraag (qua duur en tijdstippen) is drie weken voor de Sneekweek besloten de aanvraag te weigeren.   Een podiumlocatie minder betekende dat de (veiligheids)plannen moesten worden bijgesteld. Er is een nieuwe risicoanalyse uitgevoerd. Samen met de organisatoren zijn extra maatregelen genomen om te grote publieksdrukte op een bepaalde locatie te voorkomen.   Het niet doorgaan van de Garden of Dance leidde tot talrijke reacties, vooral op de sociale media.  Er verschenen diverse oproepen tot illegale feesten. Door gezamenlijk optreden van politie en gemeente is het niet tot een illegaal feest gekomen.      

 Vuurwerk Kort voor de Sneekweek bleek dat het vuurwerk vanwege aangescherpte veiligheidseisen niet vanaf een ponton in het water van de Kolk mocht worden afgestoken. In overleg met de FUMO is het 
afsteekpunt zo’n 150 meter verplaatst. Dit leidde tot klachten van het publiek omdat het vuurwerk zo minder goed zichtbaar was. De vlootschouwcommissie wil, gesteund door de andere partijen, het vuurwerk graag behouden en gaat daarover met de gemeente in gesprek.    

Het aanbod voor jeugdige bezoekers wordt meegenomen in de visie op de toekomstige Sneekweek. 

Gemeente en de Vlootschouwcommissie gaan gezamenlijk met de  FUMO in gesprek met als insteek het afsteken van vuurwerk in de Kolk te behouden. 
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2.2.2 Veiligheid  
Scenario’s Ieder jaar wordt vanuit de gemeente in samenwerking met de hulpdiensten een veiligheidsplan 
gemaakt. Scenario’s zijn onderdeel van dit veiligheidsplan. Tijdens de Sneekweek hebben de 
beschreven scenario’s zich niet voorgedaan.  Crowdmanagement (CM) Sinds 2010 is een traject ingezet om te komen tot een betere publieksspreiding en publiekssturing volgens de methodiek Crowdmanagement. De maatregelen worden jaarlijks op detailniveau bijgesteld en zijn inmiddels zo goed als uitgekristalliseerd. De maatregelen blijken in de praktijk goed te werken. De aanpak is dan ook een vaste werkwijze geworden die slechts op onderdelen bijstelling behoeft. Deze evaluatie geeft niet opnieuw een uitgebreide uiteenzetting van deze maatregelen.  CM - Publiekspreiding De effecten van alle maatregelen om overbevolking te voorkomen worden gemonitord met behulp van camerabeelden. Bij 70% publieksdichtheid worden door het veiligheidsteam, in samenwerking met de organisatoren, extra maatregelen overwogen om de publieksbewegingen te sturen. Om dit 
te beoordelen wordt met behulp van camera’s van bovenaf gekeken hoeveel ruimte er op het terrein nog beschikbaar is, hoeveel ruimte er tussen de bezoekers zit en hoe snel iemand zich door het publiek kan bewegen. Op alle dagen wordt er gedurende de hele avond gemonitord.   CM - Publiekssturing (o.a. LED-schermen) Door het wegvallen van de Garden of Dance is samen met de organisatoren van de muziekpleinen nogmaals gekeken naar het optimaliseren van de evenementenlocaties. Daar waar mogelijk zijn podia nog iets gedraaid of naar achter geplaatst en bars en toiletwagens verplaatst. Om het publiek tijdig te kunnen informeren bij te grote drukte op een bepaalde locatie of over andere veiligheidsinformatie zijn dit jaar LED-schermen ingezet en voor de feitelijke bijsturing extra beveiligers. Vanuit de commandowagen kon een boodschap op deze schermen worden gezet.   
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Als het gaat om publieksdrukte bleek dat het Schaapmarktplein dit jaar grotere aantallen bezoekers kende dan voorgaande jaren. De Kleine Kerkstraat vormde een enkele keer na 01.00 uur - na het stoppen van de muziek op de podia – een knelpunt door tegengestelde publieksstromen. Met een boodschap op de LED-schermen is hierop gewezen en beveiligers zijn ingezet om de publieksstromen te sturen. Dit heeft goed gewerkt.   De LED-schermen konden overdag door KWS en Sneek Promotion gebruikt worden voor zeilbeelden, uitslagen en informatie over de festiviteiten. Vanwege de korte voorbereidingstijd waren er wat kinderziektes. Zo sloten verschillende systemen niet goed op elkaar aan. In 2020 kan hieruit lering worden getrokken. De LED-schermen kunnen vooral ook overdag een meerwaarde zijn.       Lachgas Opvallend deze Sneekweek was de verkoop en het gebruik van lachgas, zowel op straat als vanuit horecagelegenheden. De verkoop van lachgas valt onder de Warenwet en is niet verboden. Toch is dit verschijnsel erg ongewenst. Waar mogelijk is hier binnen de geldende regelgeving op gehandhaafd. Zo zijn straatventers bekeurd en weggestuurd, zijn standplaatsen geweerd, is een pop-upstore gesloten op grond van de Winkeltijdenwet en hebben twee bedrijven een last onder dwangsom gekregen voor verkoop op straat. Verkoop in een horecabedrijf kon echter niet verboden worden.  De geneeskundige diensten hebben geen specifieke gevallen behandeld als gevolg van lachgasgebruik. Wel heeft de politie diverse malen gezien dat bezoekers even ‘out’ gingen door het gebruik van lachgas. Indien de binnenstad als evenemententerrein wordt aangewezen kan mogelijk beter tegen het gebruik van lachgas worden opgetreden. Wellicht dat er ook andere manieren zijn om de verkoop van lachgas te verbieden, analoog aan het beleid van de gemeente Arnhem die – in oktober 2019 - als eerste gemeente in Nederland een verbod op de verkoop van lachgas instelde.    
 

2.2.3  Geluid  In navolging op de Sneekweek van 2017 en 2018 is een vervolgstap gezet in het terugdringen van de overlast van de muziek. De aanpak is zowel door organisatoren als bewoners als zeer positief ervaren. Er is een zekere balans bereikt. Deze bevindingen geven input voor de locatieprofielen die 
in een beleidsnotitie ‘Geluid en evenementen’ terecht komen.    
 

2.2.4. Openbare orde/ Hulpdiensten 
 Politie Op het gebied van openbare orde hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Er zijn 47 mensen door de politie aangehouden. Vorig jaar waren dit er 44 en in 2017 waren dit er 41. Een echte verklaring voor dit iets hogere aantal aanhoudingen heeft de politie niet. Het beeld dat de politie heeft is dat er verspreid over de stad diverse aanhoudingen zijn geweest voor diverse feiten. In de 

Bij een groot evenement als de Sneekweek vormt de inzet van LED-schermen een waardevolle aanvulling op de veiligheidsmaatregelen. Aanbevolen wordt deze inzet in de toekomst voort te zetten. 

Voor de Sneekweek 2020 onderzoeken of de binnenstad als evenemententerrein kan worden aangewezen zodat met nadere voorschriften en/of huisregels een verschijnsel als lachgas verboden kan worden. 
Op korte termijn wordt het beleid ten aanzien van geluid op evenementenlocaties ter vaststelling voorgelegd. 
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binnenstad zijn de meeste aanhoudingen geweest in de Kleine Kerkstraat (6) en de Marktstraat (5). De meeste aanhoudingen werden gedaan voor verstoren van de openbare orde, belediging, mishandeling, en bezit/handel drugs (In bijlage I een uitgebreider overzicht).  De politie stelt ook voor deze editie vast dat de sfeer in de loop van de week, richting het tweede weekeinde, grimmiger wordt. Met de noodzakelijke inzet voor de Sneekweek wordt ieder jaar een groot beroep gedaan op de capaciteit van de politie. De politie pleit er daarom andermaal voor de Sneekweek in lengte terug te brengen naar de oorspronkelijke week (tot en met de donderdag).   Andere Inzet De ambulancebikers zijn 33 keer ingezet, 7 personen zijn via hen naar het ziekenhuis vervoerd. Het Antonius Ziekenhuis en de Dokterswacht hebben deze editie als een zeer rustige Sneekweek ervaren.  In de voorbereiding op en tijdens het evenement werken gemeente, politie, Veiligheidsregio Fryslân (brandweer en GHOR), beveiliging en geneeskundige diensten voortdurend samen om snel multidisciplinair te kunnen inspelen op zaken die zich voordoen.   Totaal overzicht inzet aan hulp en assistentie: - commandowagen met camera’s en rechtstreekse beelden en portofoonverbindingen; - LED-schermen op zeven plaatsen in het centrum; - extra beveiligers om publieksstromen te kunnen managen; - politie; - HPD; - ambulancebikers; - stand-by ambulance op vier avonden/nachten. Daarnaast is door de organisatoren van de muziekpleinen een EHBO-post en beveiliging ingezet.  Dagelijks is van 21.00 uur tot ten minste 2.00 uur een veiligheidsteam operationeel. De gemeente voert daarbij de regie. De coördinator van de beveiliging maakt sinds 2016 deel uit van het veiligheidsteam. De beveiliging is, in opdracht van de organisatoren, in eerste aanleg verantwoordelijk voor het handhaven van de orde op de evenementenlocaties. Een goede afstemming en samenwerking met de politie is daarbij van groot belang. Door coördinatie vanuit de commandowagen is de samenwerking en afstemming met de beveiliging goed geborgd. 
2.2.5  Inzet Handhaving Publiek Domein (HPD)  Dit jaar hebben de toezichthouders van het team Handhaving Publiek Domein (HPD) voor het eerst gewerkt tot 3.00 uur in plaats van 22.00 uur. Dit bleek een zeer waardevolle aanvulling op de inzet van politie, vooral als het gaat om controle van en bijsturing op vergunningsvoorschriften. Hierdoor kon zowel politie als het team HPD zich richten op de eigen kerntaken, en samenwerken waar dit nodig was. Met deze wijze van inzet komen de HPD-medewerkers op het snijvlak van openbare orde c.q. handhaving. Als er bijvoorbeeld een vechtpartij plaatsvindt kunnen zij zich niet omdraaien. De toezichthouders zijn echter niet aangesteld en bevoegd voor deze taak .   
 De bevindingen ten aanzien van de inzet van de mensen van het team HPD moeten betrokken worden in de lopende gesprekken over bevoegdheden en uitrusting van deze medewerkers. 
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2.3 Beleving & Programmering   In deze paragraaf worden vooral de indrukken en ervaringen op sfeer en programmering geregistreerd van het bewonersplatform Centrum Sneek, Sneek Promotion, Vereniging Ondernemend Sneek, de organisatoren van de muziekpleinen, de Koninklijke Watersportvereniging Sneek en de vlootschouwcommissie. Ze zijn opgetekend tijdens een gezamelijke bijeenkomst in september. 
2.3.1 Starteiland-Pottengebied Een zeilweek met prachtig (zeil)weer. Het deelnemersaantal lag rond de 700. Dit zou best wat meer mogen zijn. De KWS zou graag zien dat het sportieve element van de Sneekweek ook in de stad meer zichtbaar is en wil graag meedenken in de vormgeving ervan. Op die manier komen Stad en Meer ook dichter bij elkaar en kan het deelnemersaantal wellicht positief worden beïnvloed.  Samen met de uitbaters van café-restaurant ‘It Foarûnder’ wordt naast de zeilwedstrijden een aantrekkelijk nevenprogramma voorgeschoteld. Twee dagen gericht op de jeugdige gast, twee dagen op de oudere jeugd met optredens in de feesttent en twee dagen gericht op de watersporters. Tijdens de eerste drie dagen stond de raceauto van Max Verstappen van vorige jaar op het eiland in een dag-en-nacht beveiligde tent. Dit trok veel publiek, van jong tot oud. Foto’s en selfies gingen de hele wereld over.   

Conclusies Openbare orde & Veiligheid: 1. De eerste stappen worden gezet om te komen tot één  aanspreekpunt voor het gehele vergunningentraject in de binnenstad. 2. Systematiek Crowdmanagement werkt goed en wordt ieder jaar verfijnd. De LED-schermen – dit jaar voor het eerst - waren een goede aanvulling en het is wenselijk dit voort te zetten. 3. Het gebruik van de LED-schermen in samenwerking met de KWS en Sneek Promotion optimaliseren ten behoeve van het gebruik overdag. 4. Locatie afsluitend vuurwerk na de vlootschouw in overweging nemen waarbij de insteek is dit in de Kolk te continueren. 5. Aandacht voor terugdringen gebruik lachgas. Daarbij de mogelijkheid onderzoeken voor het aanwijzen van de binnenstad als evenemententerrein. 6. Politie pleit voor een kortere Sneekweek. 7. De extra inzet van de mensen van het team HPD is als zeer waardevol ervaren. Er moet voor hun veiligheid nadrukkelijk gekeken worden naar uitrusting en bevoegdheden. 
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Nog steeds wordt er veel glaswerk meegenomen naar het Starteiland. Stichting Skarsweagen heeft, als beheerder van het eiland, huisregels opgesteld. Er is een zone rond ‘It Foarûnder’ gemaakt waar extra werd gecontroleerd op meegebrachte dranken in glas. Resultaat: drie containers vol glas.  
Het Starteiland was door de inzet van de nieuwe pont ‘De Sweagen’ prima bereikbaar. De in- en uitstroom verliep geweldig. Er waren nagenoeg geen wachttijden.  Voor het Pottengebied zal de gemeente binnenkort met een visie komen in samenwerking met de in dit gebied actieve ondernemers. Een van de aspecten in de visie is de Sneekweekcamping. Vragen als ‘Voldoet de Sneekweekcomaping nog?’, ‘Zit de camping op de goede plek?’ en ‘Moet de gemeente dat nog altijd regelen?’ komen dan aan de orde.  

2.3.2   Vlootschouw en vuurwerk De vlootschouw en het vuurwerk zijn nog steeds een waardevol element tijdens de opening van de Sneekweek. Ook dit jaar stonden de bezoekers weer rijen dik op de kades om de Vlootschouw te aanschouwen. 
2.3.3 Binnenstad 
De Sneekweek is druk bezocht, zowel overdag als ’s avonds. Over het algemeen was er een goede en gezellige sfeer en het evenement is zonder grote incidenten verlopen. De jongeren die voorheen de locatie Stadhuistuin bezochten gingen nu voor een belangrijk deel naar het Schaapmarktplein. Op alle locaties was meer dan voorheen sprake van een gemengd publiek qua leeftijd. Specifieke groepen van (ver) buiten Sneek (die in de afgelopen jaren afkwamen op de hoofdartiesten van de programmering Stadhuistuin) waren nu minder in de stad aanwezig.  De VOS gaf aan dat de retail goede zaken heeft gedaan, zeker in het tweede weekeinde met het culturele programma op de vrijdag- en zaterdagmiddag. Er wordt aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie op de Jousterkade in combinatie met het uitgaanspubliek. De gemeente wordt in overweging meegegeven de Jousterkade op vrijdag, zaterdag en zondag af te sluiten.  Het bewonersplatform centrum Sneek vraagt meer aandacht voor de looproutes naar en van de binnenstad. Door de inzet van meer toezicht afgelopen jaar was het wel beter dan afgelopen jaren. Als vervolg op de ingezette lijn om geluidsoverlast te beperken heeft de gemeente - net als in 2018 - advies gevraagd aan een extern geluidsbureau. Dit bureau heeft in de voorbereiding op het 
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evenement en tijdens het evenement samen met de organistoren van de muziekpleinen gekeken naar het geluidsniveau, met als doel ‘feestvieren met zo weinig mogelijk overlast’. Volgens de geluidsdeskundigen is er nu een goed evenwicht bereikt. De bevindingen worden gebruikt om locatieprofielen op te stellen. Ook de bewoners geven aan dat het geluid dit jaar een acceptabel niveau had.  
2.3.4 (Culturele) programmering Het slotweekend bracht vernieuwing in de programmering.  Het Sneker centrum vormde op vrijdag 9 augustus en zaterdag 10 augustus het decor van soms bizarre straattheatervoorstellingen en muzikale acts. Op verschillende locaties, verspreid over de binnenstad, zijn de hele middag zeer vermakelijke en bijzondere acts uit binnen- en buitenland te zien geweest. Het openlucht concert aan de Looxmagracht sloot de Sneekweek af.  

  Van belang blijft dat er specifieke activiteiten voor de jonge jeugd worden georganiseerd. Nu zijn dat twee kindermiddagen in de week. Daarnaast zou het een opsteker zijn als ook grote artiesten voor de oudere jeugd geboekt kunnen worden. Eigenlijk wordt bedoeld dat de Sneekweek voor ‘elck 
wat wils’ moet zijn. 
2.3.5 Kermis De kermis is ook dit jaar goed bezocht. Er was sprake van een gevarieerd aanbod en enkele grote publiekstrekkers. De jeugd was talrijker aanwezig in de avonduren dan voorheen. De maandagmiddag kende een aangepast programma voor mensen met een geestelijke beperking.   Op Hardzeildag begon de kermis de eerste twee uurtjes met een prikkelarme kermis. Er speelt dan geen muziek en de flikkerende lampjes zijn uitgezet. Zo kunnen mensen met bepaalde vormen van autisme ook het kermissfeertje proeven, terwijl zo’n prikkelarme variant ook aantrekkelijk is voor senioren die eens heel rustig over de kermis willen lopen. Al meteen vanaf de start, om 11.00 uur, bleek er veel belangstelling te zijn. De prikkelarme kermis komt in 2020 zeker terug. 
2.3.6 Vervoer Tijdens de Sneekweek wordt op alle dagen gereden met de elektrische shuttlebussen. Het gebruik van de shuttles is in die week geheel gratis voor inwoners en bezoekers. De chauffeurs zijn dan ware ambassadeurs voor de stad. Tijdens de Sneekweek kan men sinds mensenheugenis met de Poieszboot of de Sneekermeerbus van en naar het Starteiland. Onmisbaar in de verbinding tussen stad en meer.  
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2.3.7 Duur Sneekweek De organisatoren van de muziekpleinen geven aan het tweede weekeinde waardevol te vinden omdat er zo sprake is van spreiding van ondernemersrisico. Als het ene weekeinde in het water mocht vallen door slecht weer, is er nog een tweede weekeinde om inkomsten te genereren. Indien de duur van de Sneekweek wordt ingekort heeft dit een negatieve invloed op het beschikbare budget van de organisatoren.   De andere partijen achten tien dagen misschien wel teveel van het goede. Deze lengte is ook de eigenlijke reden voor de bezwaren van stadsbewoners tegen de Garden of Dance op het parkeerterrein aan de Prins Hendrikkade. De overlast blijft niet beperkt tot tien dagen muziekhinder, maar gaat ook over zaken als afsluitingen, afval, wildplassen, nachtelijke overlast vertrekkende bezoekers.   Deze aspecten zijn straks van wezenlijk belang om daar met alle betrokken organisaties verder over door te praten richting het traject dat nu in gang is gezet met het onderzoek van ‘Respons | Evenementen – Toerisme– Citymarketing’ over ‘Sneekweek in de toekomst’.  Als er dan toch een tweede deel blijft, zien de bezwaarmakers tegen de huidige lengte van het evenement graag een andere en vooral bredere invulling van het twee deel van de Sneekweek. Concreet betekent dit met een ander muziekaanbod en het aanbieden van meer culturele activiteiten in aanloop naar het slotconcert. De bewoners willen hierin graag meedenken.   De KWS pleit in ieder geval voor een week die op donderdag stopt, net als het zeilen. Dat geeft duidelijkheid aan de bezoekers.  Het blijft belangrijk voor Sneek voor ogen te houden dat de basis van de Sneekweek ligt bij de zeilsport, waarmee het in 1934 begon. Door de jaren heen is de sportieve kant van de Sneekweek naar de achtergrond verdwenen ten faveure van de festiviteiten in de stad.  Op zich is de VOS voor een kortere Sneekweek als het gaat om de muziekpodia en is zij voorstander van een meer culturele programmering aansluitend op de Sneekweek. De vraag is of je deze culturele programmering als Sneekweek moet benoemen of moet loskoppelen van die naam. Bezoekers aantallen Sneekweek 2019. De Sneekweek 2019 heeft 6,5% meer passanten getrokken dan de editie in 2018. Vooral de dinsdag, donderdag en tweede vrijdag trokken aanzienlijk meer bezoekers. Op de donderdag is dit te verklaren doordat deze dit jaar droog was terwijl het vorig jaar regende. De woensdag was de dag met de grootste daling ten opzichte van 2018.  De eerste zaterdag was met net iets meer dan 33.000 unieke passanten de drukste dag van deze Sneekweek. Deze dag was iets drukker dan vorig jaar en neemt deze positie over van de woensdag. Deze dag  liet een afname zien en hierdoor is de eerste zaterdag net als twee jaar geleden weer de drukste dag.  Het drukste telpunt tijdens de 2019-editie was het Schaapmarktplein, met een aandeel van 24,7% in het totaal van de bezoekers. Op deze locatie waren de eerste zaterdag en woensdag de drukste dagen met tussen de 12.500 en 13.500 bezoekers, op de andere dagen ligt de drukte rond de 10.000 bezoekers. Vooral op de donderdag en de tweede vrijdag is een flinke stijging zichtbaar in het aantal passanten van respectievelijk 54% en 
40%.’ Bron: bureau RMC, 2019 (op basis van vijf registratie punten in de binnenstad) 
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Conclusies Beleving en programmering:  1. Over het feitelijke verloop zijn de betrokken partijen heel positief. 2. De wens om het vuurwerk te behouden wordt heel breed gedragen, van stad tot aan de meer. 3. De invulling met culturele programmering in het tweede weekeinde heeft veel blije gezichten opgeleverd. 4. De horecaexploitanten die de muziekpleinen organiseren houden graag vast aan de huidige lengte van tien dagen. 5. De uitstraling en inrichting van de binnenstad kan meer het sportieve karakter van het zeilen uitstralen. 6. De ervaringen over het geluid zijn positief. 7. De discussie over lengte en programmering van 
‘Sneekweek in de toekomst’ zal breed gevoerd moeten worden. 8. De punten ten behoeve van de evaluatie Sneekweek 2020 vooraf benoemen met alle betrokken organisaties, zodat binnen elk bestuur van elke betrokken organisatie dit goed kan worden voorbereid. 
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3. Afrondend  

3.1 2014-2019 Sinds 2014 zijn de festiviteiten in de stad verlengd van zeven naar tien dagen. Met deze verlenging is een wens van de horeca gehonoreerd. De drie dagen extra brachten eigenlijk meer van hetzelfde qua programmering. Dit was de belangrijkste reden van de geuite zorg over de toekomst van het voor Sneek en de gemeente Súdwest-Fryslân belangrijke evenement. Immers, de kracht en de (inter)nationale uitstraling moet te allen tijde worden bewaakt. Inwoners, bewoners van de binnenstad en retailers waren jarenlang gewend aan een week gezelligheid en de daarbij horende overlast.  De combi:  - verlenging van de Sneekweek met eenzijdige programmering en  - meer evenementen in de afgelopen tien jaar aan binnenstedelijke programmering   brengt spanning in het aanvaarden van de hinder die er nu eenmaal aan evenementen als de Sneekweek verbonden is.  En de sportieve kant van de Sneekweek – de essentie waarmee het ooit begon - is naar de achtergrond geraakt ten faveure van de festiviteiten in de stad.   Belangrijke conclusies zijn dat: - er een breed commitment in de Sneker samenleving  bestaat om goed naar de Sneekweek van de toekomst te zien. Dit moet ‘in de volle breedte’, omdat zo richting wordt gegeven aan deelnemers, publiek en organisatoren.   - de Sneekweek in de toekomst aantrekkelijk moet zijn en blijven voor al haar te benoemen doelgroepen.  Goed dus dat na de evaluatie Sneekweek van 2017 gemeente en betrokken partijen uit de binnenstad hebben uitgesproken, dat een heroverweging in zijn volle breedte op zijn plaats is. Het doel is om te komen tot een centrale regie op het totaal van de evenementenweek, sterkere verbindingen te leggen (vooral met het zeilen), en meer diversiteit in de programmering te brengen. 
3.2 De route naar een Sneekweek 2.0  Het gemeentebestuur heeft Sneek Promotion gevraagd om samen met betrokkenen te komen tot een voorstel voor een toekomstbestendige Sneekweek met een eenduidig beeld voor inwoner en gast. Hierbij moeten ook thema’s als duurzaamheid en circulariteit nadrukkelijk worden betrokken. Deze thema’s spelen immers een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij en daarmee ook bij het organiseren van evenementen als de Sneekweek.   Streven naar centrale regie  Een belangrijk punt hierbij is wat ons betreft dat er in 2020 in Sneek een overkoepelende organisatie c.q. aanspreekpunt voor de gemeente is gevormd die samen met de gemeente als vergunningverlener de voorwaarden bespreekt met betrekking tot veiligheid, openbare orde, hulpdiensten, bereikbaarheid, vervoer etc. Bureau  “Respons | Evenementen – Toerisme– Citymarketing”  is met het oog op het voorgaande als kennisbureau door Sneek Promotion gevraagd om op basis van research, benchmarkonderzoek en stakeholder-interviews3 een voorstel te maken voor de inrichting van een dergelijke stichting, de taken, de financiering, het bestuursmodel, etc. Het Bureau Respons komt in het laatste kwartaal van 2019 met de resultaten die dan verder als basis voor gesprekken en een toekomstlijn gebruikt kunnen worden.                                                    3 KWS, Vereniging Ondernemend Sneek, organisatoren muziekpleinen, Horeca, Sneek Promotion, Stichting Uit in Sneek, Retail, bewoners binnenstad, gemeente en veiligheidsdiensten 



 

17  

  Balans in programmering en lengte van Sneekweek  Een ander belangrijk punt is dat er serieuze voorstellen moeten komen over de balans in de programmering, de balans evenement t.o.v. de leefomgeving en daarmee nadrukkelijk ook naar de huidige duur van de Sneekweek.   Nadere lijnen toekomst Sneekweek in december 2019 In december 2019 komen wij op verschillende onderdelen in een actieve info op basis van de evaluatie, het onderzoek van het onderzoeksbureau en overleg met betrokken partners met concretere lijnen als het gaat om een toekomstbestendige Sneekweek. Dit als onderdeel van de bredere notitie aangaande evenementen (zie oplegger bij deze evaluatie). Het gaat dan vooral om geluids- en veiligheidsaspecten/evenementenbeleid, de mogelijke organisatorische opzet, en de lengte van de Sneekweek. Deze vormen dan de basis voor een meer concrete invulling van de Sneekweek 2020 en daarna.  

    Colofon:          Status evaluatie Sneekweek 2019: collegevergadering 29 oktober 2019 Opgesteld door: kerngroep Evenementen Gemeente Súdwest-Fryslân 
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4. Bijlage BIJLAGE I  Tabel 1: Overzicht aanhoudingen 2019  Tabel 2: Proces-verbalen uitgeschreven door politie   
Feit Aantal Vals geld 2 Verstoring openbare orde 8 Eenvoudige mishandeling 6 Poging zware mishandeling 2 Baldadigheid tegen personen 3 Niet voldoen bevel of vordering 3 Wet ID 4 Handel/Bezit drugs 6 Diefstal met geweld 1 Belediging  7 Vernieling  1 Zakkenrollerij 1 Openbare dronkenschap 2 APV 1   
TOTAAL 47    Tabel 3:  Proces-verbalen uitgeschreven door team HPD    

- 102 x wildplassen  - 14 x Baldadigheid - 12 x Verstoren Openbare orde  - 11 x wet ID  - 9 x venten 9 x verboden toegang artikel 461 - 4 x openbare dronkenschap - 2 x openbare dronkenschap minderjarige (confrontatie) - 2 x alcohol minderjarigen - 1 x vechten - 1 x rijden zonder rijbewijs - 1 x mobiel bellen - 1 x gesloten verklaring - 1 x fietsverlichting - 1 x vervuilen oppervlaktewater - 1 x uitschelden (APV) 
- 55 x Wildplassen - 8 x Minderjarige met drank - 1 daarvan naar Bureau HALT - 2 x Minderjarige met drugs - 3 x Boten gewaarschuwd in de jachthaven - 3 x Baldadigheid - 2 x Parkeren op een taxistandplaats  - 1 x boeterapport voor verstrekking alcohol aan minderjarige vanuit een horecagelegenheid. - 1 x Venten - 1 x Boot verwijderd uit de jachthaven  
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