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1. Algemeen beeld 

Vanwege de coronapandemie kon in 2020 en 2021 geen Sneekweek georganiseerd worden en ook in 

2022 bleef het lang onduidelijk of een groot feest mogelijk zou zijn. Dat had zijn weerslag op de 

voorbereiding. Artiesten, materialen en personeel waren moeilijk te krijgen en dit dreef de prijs 

voor de organisatoren omhoog. Niettemin zijn zij er in geslaagd een mooi programma neer te 

zetten. 

 

Na een aantal jaren van uitbreiding naar 10 dagen Sneekweek is nu opnieuw sprake van een 

(Sneek)week. Zes dagen zeilen en zeven dagen activiteiten in de binnenstad.  

 

De 85e Sneekweek zelf kende prachtige weersomstandigheden, met zo nu en dan een ‘moeilijke 
wind’  voor de zeilers en een heerlijke temperatuur voor een bezoek aan de feesten in de 
binnenstad. De openingsavond op de vrijdag in de stad en stadgrachten is goed en sfeervol verlopen 
en druk bezocht. In plaats van vuurwerk werd na afloop van de vlootschouw een lasershow 
opgevoerd. Dit had alles te maken met de locatie die niet langer geschikt is voor het afsteken van 
een zwaardere categorie vuurwerk.De Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS) ging op 
zaterdag 6 augustus van start met bijna 600 zeilboten en 1200 zeilers verdeeld over 30 klassen. De 
Sneekweek is daarmee nog steeds het grootste zeilevenement op binnenwater in Europa.  

 

Het programma overdag was uitgebreid, oa met straatartiesten, optimist on tour en terugkeer van 

de rubberbootrace. Dit past in de ambitie om ook overdag een aantrekkelijke variëteit aan muzikale 

en anderszins creatieve/culturele uitingen te bieden. 

 

Ondernemers en publiek profiteerden van het mooie droge weer. Overdag zaten de terrassen vol en 

’s avonds bezochten vele duizenden bezoekers de evenementenlocaties. De stichting Sneekweek 

heeft onderzoek laten doen naar de bezoekersimpact van de Sneekweek en de waarde die het 

evenement heeft voor de gemeente Súdwest-Fryslân en de regio. Het gaat daarbij concreet om 

inzicht in zaken als economische impact, bezoekprofiel en waardering. Conclusie is dat de 

Sneekweek een beeldbepalend evenement voor Sneek en daarmee voor de gemeente Súdwest 

Fryslân is. Een grote meerderheid van de bezoekers vindt het evenement passen bij Sneek. De 

bekendheid van de stad komt deels door de Sneekweek en een groot deel van de bezoekers dat 

tijdens het evenement naar de stad komt, komt specifiek voor de Sneekweek. Bezoekers hebben de 

meeste interesse voor de activiteiten in de binnenstad, een kleiner deel voor de combinatie 

zeilen/activiteiten binnenstad of het zeilen. Op basis van de gemiddelde bezoekaantallen is de 

economische impact, de toegevoegde waarde die de bezoekers van buiten de gemeente leveren, € 

7,2 miljoen. Als we de bestedingen van de inwoners bij optellen komen we uit op een economisch 

belang van ruim € 19,7 miljoen. Het volledige rapport is als bijlage 2 toegevoegd. 

 

Het crowdmanagement heeft de gemeente goed in de stokken. Op drukke momenten waaronder de 

vrijdag, zaterdag en dinsdag blijft het een uitdaging om te grote publieksdrukte te voorkomen. Het 

is een optie om op deze dagen te zorgen voor een extra locatie die als overloop kan dienen. De 

overlast van muziekgeluid is flink teruggedrongen en ook bewoners van de binnenstad kijken over 

het geheel genomen tevreden terug op het verloop van de week.  
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Feiten overzicht Sneekweek: 
1815 1e Hardzeildag 
1925 De Watersportvereniging Sneek wordt ‘Koninklijk’ na een bezoek van  
 Wilhelmina, Prins Hendrik en 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 1e 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 
2022 85e Sneekweek, 50e Kleine Sneekweek en Sneekweek terug naar 7 dagen 
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2. Evaluatie  

2.1 Inleiding 

 
Dit rapport bevat de evaluatie van de Sneekweek in lijn met de afgelopen jaren. Dat betekent dat 
met name vanuit veiligheidsperspectief wordt teruggekeken. Daarnaast geven we aandacht aan de 
belevings- en programmatische kant en blikken we vooruit op de rol van de stichting Sneekweek met 
ingang van 2023.  

 

Over het verloop van de editie 2022 is input ontvangen van vertegenwoordigers van: 

- het bewonersplatform Centrum Sneek  

- Sneek Promotion 

- Volk Events  

- Stichting Sneekweek 

- Vereniging Ondernemend Sneek (VOS)  

- de organisatoren van de muziekevenementen in de binnenstad1  

- de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS)  

- de hulpdiensten  

- diverse teams binnen onze 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 daarvoor gemaakt zijn en nog 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 2019 vormde de input voor de voorbereiding van 2022.  

 

Qua veiligheid is de Sneekweek voorbereid in het kernteam veiligheid. Daarin zijn de hulpdiensten 

en de gemeente vertegenwoordigd. De veiligheidsregio Fryslân brengt een gezamenlijk advies van 

brandweer en GHOR uit.  

2.2.1   Vergunningen 

 
Coördinatie 
De Sneekweek bestond ook in 2022 uit een verzameling van losse vergunningen en dus ook van 
verscheidene verantwoordelijke partijen. Er was geen duidelijke afbakening van de verschillende 
evenementen locaties, alles loopt in elkaar over. Een gecoördineerde en centrale aanpak wordt 
hierdoor belemmerd. Hoewel de afgelopen jaren stappen zijn gezet om zaken als beveiliging, 
toiletvoorzieningen en EHBO gezamenlijk te doen ontbrak ook dit jaar een overkoepelende 
verantwoordelijke voor het gehele gebied inclusief aan- en afvoerwegen.  

                                                 
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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De gemeente heeft daardoor een grotere rol als het gaat om het managen en uitvoeren van het 

totale evenement dan wenselijk. Dit legt een grote druk op de teams en medewerkers. Het 

organiseren van evenementen wordt steeds gecompliceerder en vraagt meer dan ooit om een goede 

visie, integrale sturing en een zo gestroomlijnd mogelijk proces. 

 

Om die reden is begin 2022 vanuit een samenwerking 

tussen betrokken partijen de stichting Sneekweek 

opgericht. De voornaamste knelpunten die de stichting 

beoogt op te lossen zijn: overkoepelende regie en 

coördinatie, samenhang in de programmering 

verbeteren, verbreding van de doelgroepen, overlast 

voor de inwoners beperken, veiligheid bezoekers 

waarborgen en een sterkere verbinding tussen het 

zeilevenement en de festiviteiten in de stad. 

Vertegenwoordigers van de stichting hebben in 2022 

meegekeken in de verschillende facetten van het 

evenement. 

 

Op hoofdlijnen is in 2022 vergunning aangevraagd voor: 

- Vlootschouw/ voorprogrammering/ lasershow 

- Starteiland, feesttent met muziek 

- Straatartiesten 

- Rubberbootrace 

- Optimist on tour 

- hardzeildagbraderie 

- Muziekpodia in de Marktstraat, de Kleine Kerkstraat, de Kruizebroederstraat, de Parkstraat, 

de Bothniakade, 1e Oosterkade, de Oude Oppenhuizerweg (zondagmiddag) en op het 

Schaapmarktplein.  

- Sneekweekkermis op het Martiniplein.  

 

Net als voorgaande jaren coördineerde team Vergunningen het vergunningentraject. Het 

vergunningentraject verliep moeizaam. Dit had ondermeer te maken met het feit dat de laatste 

Sneekweek in 2019 georganiseerd was en de werkdruk die hoog was door heel veel aanvragen 

tegelijk. Aan de andere kant werden stukken vaak laat bij de gemeente ingeleverd en werd in een 

enkele geval herhaaldelijk nieuwe stukken ingeleverd waardoor onduidelijk werd wat de actuele 

situatie was. 

 
Diverse teams binnen de gemeente hebben geadviseerd op de aanvragen en het veiligheidsteam 
heeft alle losse aanvragen in onderlinge samenhang beoordeeld en daarop geadviseerd. Knelpunten 
in de programmering zijn vooraf met de organisatoren opgelost. Met ingang van 2023 gaat de 
stichting Sneekweek één overkoepelende aanvraag indienen. De verschillende organisatoren leveren 
de deelplannen dan bij de stichting aan. De gemeente komt dan meer in de toetsende en 
toezichthoudende rol. 

2.2.2 Veiligheid 

 

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.  

 

Dagelijks was van 21.00 tot minimaal 2.00 uur een veiligheidsteam operationeel. De gemeente voert 

daarbij de regie. De brandweer is tijdens het evenement niet operationeel en komt slechts in actie 

als een incident zich voordoet. Het is belangrijk dat ook een adviseur brandweer (OvD-B) tijdens het 

eerste veiligheidsoverleg aanwezig is om de actuele situatie en eventuele voorzienbare scenario’s te 

PROGRAMMA SNEEKWEEK  
5-11 AUGUSTUS 2022 

 
VRIJDAGAVOND START  SNEEKWEEK 
met de TRADITIONELE VLOOTSCHOUW, 
een VOORPROGRAMMA IN DE KOLK en 
een LASERSHOW  
 
ZATERDAG 6 t/m DONDERDAG 11 
AUGUSTUS ZEILWEDSTRIJDEN op het 
SNEEKERMEER en KERMIS op het 
MARTINIPLEIN 
 
VAN VRIJDAG 5 t/m 11 AUGUSTUS  
MUZIEKPLEINEN, STRAATTHEATER, 
OPTIMIST ON TOUR, 
RUBBERBOOTRACE, SUPPEN EN SUPEN, 
BRADERIE, KOOPZONDAG, 
KINDERMIDDAGEN 
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bespreken. Deze vertegenwoordiger was niet altijd aanwezig. 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. 

 

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.  

 

Inzet mensen en middelen 

Vanwege de omvang van het evenement en het uitgebreide openbare gebied zijn door de gemeente 

en de hulpdiensten het volgende ingezet: 

- mogelijkheid van het opleggen van een gebiedsontzegging 

- maatregelen voor het terugdringen van lachgas 

- commandowagen met camera’s en rechtstreekse beelden en portofoonverbindingen 

- LED schermen op 7 plaatsen in het centrum 

- extra beveiligers om publieksstromen te kunnen managen 

- politie 

- HPD 

- ambulancebikers 

Daarnaast is door de organisatoren gezamenlijk een EHBO post en beveiliging op de muziekpleinen 

ingezet. Een evenement als de Sneekweek kan niet zonder de inzet van deze instrumenten. 

 

Mogelijkheid tot het opleggen van een gebiedsontzegging 

Met het opleggen van een gebiedsverbod voor de binnenstad kunnen personen die zich misdragen 

hebben uit het evenementengebied worden geweerd. De maatregel is een aantal malen opgelegd. 

Personen die het verbod negeerden zijn aangehouden door de politie. 

 

Maatregelen voor het terugdringen van lachgas 

In 2019 vormde de verkoop en gebruik van lachgas in het centrum een groot probleem. Dit is 

aangepakt door een verbod en uitgebreide communicatie voorafgaand aan de Sneekweek. Dit heeft 

gewerkt. Gedurende de Sneekweek was er nagenoeg geen sprake van verkoop en/of gebruik van 

lachgas. 

 
Commandowagen met camera’s, rechtstreekse beelden en portofoonverbindingen 
Sinds 2010 is een traject ingezet om te komen tot een betere publieksspreiding en publiekssturing 
volgens de methodiek Crowd Management (CM). De maatregelen worden jaarlijks bijgesteld. 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 de 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 heen kan bewegen. Op alle dagen wordt er gedurende de hele avond gemonitord. Met 
name vrijdag en zaterdag was het erg druk in het centrum, vooral op de podiumlocaties. Volgens 
een organisator was het te druk. Er was echter geen sprake van overcrowding, looproutes en 
vluchtroutes waren nog voldoende begaanbaar. Desondanks is een ‘overloop’ locatie op de drukste 
avonden wenselijk. 
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CM - Publiekssturing (o.a. LED-schermen) 
Om het publiek tijdig te kunnen informeren bij te grote drukte op een bepaalde locatie of andere 
veiligheidsinformatie heeft de gemeente LED schermen ingezet en voor de feitelijke bijsturing extra 
beveiligers. Vanuit de commandowagen kon een boodschap op deze schermen worden gezet. Slechts 
op één avond is overgegaan tot het projecteren van een boodschap om de druk op het 
Schaapmarktplein te verkleinen. Dit heeft goed gewerkt.  
 
De locatie Bothniakade (bij café de Kroon) trok dit jaar gedurende de hele week veel publiek. 
Zodanig veel dat besloten is de maatregel om de weg af te sluiten niet alleen op vrijdag toe te 
passen maar ook op andere avonden. Vermenging van publiek en autoverkeer op die locatie leidt tot 
gevaarlijke situaties. Indien een volgende editie weer een muziekpodium op deze locatie wordt 
georganiseerd moet vooraf een verkeersplan worden ingediend en een verkeersbesluit worden 
genomen. In dat verkeersplan moet Arriva vanwege de buslijnen worden betrokken. Afgelopen jaar 
kwamen chauffeurs door de ad-hoc maatregelen een aantal malen onaangekondigd voor een 
afsluiting te staan. 
 
Politie 
Op het gebied van openbare orde hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Er zijn 39 mensen 
door de politie aangehouden. Vorige jaren waren dit er respectievelijk 47 (2019), 44 (2018) en in 41 
(2017). De aanhoudingen zijn vooral in het eerste weekend en op de laatste avond gedaan. Het 
beeld dat de politie heeft is dat er verspreid over de stad diverse aanhoudingen zijn geweest voor 
diverse feiten (zie ook bijlage I). In totaal zijn er 152 processen-verbaal opgemaakt, met name voor 
wildplassen, wet ID en openbare dronkenschap. 
 
Inzet Handhaving Publiek Domein (HPD) 
Dit jaar hebben de toezichthouders van team HPD alle dagen tot minimaal 1.00 uur gewerkt 
(eindtijd van de muziekpodia). Dit is een zeer waardevolle aanvulling op de inzet van politie, met 
name als het gaat om controle van en bijsturing op vergunningvoorschriften. Hierdoor kon zo wel 
politie als HPD zich richten op hun kerntaken en samenwerken waar dit nodig was. Gedurende de 
week zijn 5 horecabedrijven aangesproken voor teveel terras, statafels in de publieksroute, muziek 
na 1.00 uur en de verkoop van sterke drank bij een buitenbar. Voor het overige zijn processen-
verbaal opgemaakt voor diverse overtredingen (zie bijlage 1). 
 
Geneeskundige inzet 
De continuïteit van zorg staat al geruime tijd onder druk. Dit betekent voor het Antonius ziekenhuis 
dat er in het kader van schaarste personeel keuzes gemaakt moeten worden. Rondom de periode 
van de Sneekweek waren een aantal OK's gesloten i.v.m. schaarste personeel. De spoedeisende hulp 
was qua zorgpersoneel opgeschaald i.v.m. o.a. de Sneekweek. Door een verhoogde zorgvraag stond 
de eerste hulp van het Antonius een aantal avonden 'op rood'.  Vanaf 1 januari 2023 dient de 
evenementenorganisatie voor het geneeskundige deel te voldoen aan de Veldnorm 
Evenementenzorg (landelijke norm vanuit de evenementenzorgorganisaties). De Veiligheidsregio 
Fryslân heeft in het 4e kwartaal van 2022 de gemeenten en zorgpartners geïnformeerd over de 
Veldnorm Evenementenzorg.  
 
De EHBO post in het Atrium was goed uitgerust en kon de binnengebrachte gevallen aan. De inzet 
van voldoende EHBO’ers stond onder druk. Door de vele evenementen en tekort aan EHBO’ers werd 
niet geheel voldaan aan het advies van de GHOR ten aanzien van het aantal EHBO’ers in relatie tot 
bezoekersaantallen. Op basis van voorgaande edities werd het aantal beschikbare EHBO’ers per 
avond echter voldoende geacht om het evenement door te kunnen laten gaan. De locatie van de 
post en/of de verwijzing naar de post moet beter zodat de bezoekers de post goed kunnen vinden. 
Het Atrium ligt niet in de loop en was moeilijk te vinden. 
 
De ambulance bikers zijn 16 keer ingezet tegenover 33 keer in 2019. De EHBO post van het Rode 
Kruis heeft in totaal 67 behandelingen geregistreerd*. In 9 gevallen was de oorzaak drugsgebruik, 
veelal in combinatie met alcohol. In totaal waren er 17 gevallen van overmatig drankgebruik. De 
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drankproblemen speelden zich overwegend af in de leeftijdsgroep 14 tot 21 jaar. De 
leeftijdscategorie van mensen die drugs gebruikten lag iets hoger. In 40 gevallen waren er 
verwondingen vooral door valpartijen en een paar keer naar aanleiding van een vechtpartij. De 
verwondingen varieerden van kleine wondjes tot wonden die een uitgebreidere behandeling 
behoefden. Enkele letsels: verstuikte enkels, afwasmiddel in het oog, wond boven het oog, blaren, 
paniekaanval, hoofdwonden, splinters en knieletsel. Er werd 1 slachtoffer met onze rolstoelbus naar 
het ziekenhuis vervoerd. De ambulancedienst constateerde hartproblemen bij een slachtoffer in een 
rolstoel, die in onze post was binnengekomen. 
 
* Hier kan sprake zijn van dubbelingen in de geregistreerde aantallen, mensen die bij de ambulance 
bikers zijn geregistreerd en vervolgens naar de EHBO post zijn gebracht. 
 
Hygiëne 
De organisatoren zorgen voor extra toiletvoorzieningen in de binnenstad. Zij doen dit gezamenlijk 
met grotere voorzieningen op 3 locaties waarvoor betaald moet worden. Bij de kermis is een extra 
toiletwagen geplaatst en in het centrum staan enkele plaskruizen. Desondanks wordt er veel wild 
geplast, dat blijkt ook uit het aantal processen-verbaal. Bewoners geven aan overlast te ervaren van 
niet goed of niet tijdig schoongemaakte toiletvoorzieningen, het gaat daarbij vooral om de 
plaskruizen. Voor 2023 moet opnieuw beoordeeld worden of de huidige voorzieningen voldoende 
zijn. 
 
Een ander punt van hygiëne is braaksel dat achterblijft in de openbare ruimte, bewoners geven aan 
hier veel hinder van te ondervinden met name in de kleinere stegen. Dagelijks wordt in de vroege 
ochtend de stad schoongespoten met een geur verdrijvend en desinfecterend middel. Dit gebeurt 
echter niet in de kleinere stegen. Voor volgend jaar beoordelen of hier een verbeterslag gemaakt 
kan worden. 

2.2.3 Geluid 

 

In navolging op de Sneekweek van 2017, 2018 en 2019 is een vervolgstap gezet in het terugdringen 

van de overlast van de muziek. Begin 2020 zijn de locatieprofielen beschreven en vastgesteld in de 

beleidsnotitie ‘Geluid en evenementen’. Deze beschrijving bevat de optimale locatie voor een 

podium, het aantal decibels dat geproduceert mag worden en de meetpunten op de gevels van 

woningen. Gedurende 3 avonden zijn alle locaties gecontroleerd. De eerste avond bleek dat de 

meeste locaties met kleine aanpassingen voldeden aan de norm. Op één van de locaties was echter 

sprake van een forse overschrijding en ondanks verzoeken daartoe werd het geluid niet 

gereduceerd. Op zaterdag is een schriftelijke waarschuwing uitgereikt waarna het geluid de rest van 

de week aan de norm voldeed. De organisatoren van deze locatie geven in de evaluatie aan niet uit 

de voeten te kunnen met de geluidnorm. Deze norm kan gezien de jurisprudentie op dit gebied niet 

opgerekt worden. De organisatoren gaan met een deskundige in overleg om te komen tot een plan 

waarbij het geluid voor het publiek optimaal is en toch wordt voldaan aan de geluidnorm. 

 

2.2.4 Verkeer 

 
Gedurende de Sneekweek worden diverse wegen afgesloten voor verkeer. Dit is zo minimaal 
mogelijk om de stad wel bereikbaar te houden. Het is zeer de vraag of dit niet uitgebreid moet 
worden. In het centrum is op verschillende plaatsen en momenten sprake van vermenging bezoekers 
en autoverkeer. Dit leidt tot gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld op de Prins Hendrikkade waar ook 
de taxistandplaats is. De evenementenlocatie bij de Kroon trok zodanig veel bezoekers dat de 
Jousterkade uit veiligheidsoverwegingen vrijwel iedere avond is afgesloten. Ook bij ’t Ouwe Vat zijn 
op zondagmiddag en woensdagmiddag extra verkeersmaatregelen getroffen. Voor volgend jaar moet 
een compleet verkeersplan worden opgesteld waarbij van tevoren een afweging veiligheid 
bezoekers versus bereikbaarheid moet worden gemaakt. 
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2.3 Beleving & Programmering  

 

In deze paragraaf worden met name de indrukken en ervaringen op sfeer en programmering van het 

bewonersplatform Centrum Sneek, Sneek Promotion, Vereniging Ondernemend Sneek, de 

organisatoren van de muziekpleinen, de Koninklijke Watersportvereniging Sneek en de 

vlootschouwcommissie en de Stichting Sneekweek geregistreerd. 

 

2.3.1 Starteiland-Pottengebied 

Een zeilweek met prachtig (zeil)weer en soms een uitdaging voor de zeilers vanwege een ‘moeilijke’ 
wind. Het deelnemersaantal lag op 600 zeilboten en 1200 zeilers verdeeld over 30 klassen. Vorig 
jaar deden bijna 700 zeilboten mee. De KWS heeft een uitdaging om het dalende aantal deelnemers 
in de komende jaren om te buigen. 
 
De KWS staat positief in de ontwikkeling van verdere samenwerking en heeft als 
samenwerkingspartner het ‘ambitiedocument toekomstbestendige Sneekweek’ mede ondertekent. 
Afstemmen van programma’s tussen eiland en stad kan elkaar versterken. Nu is het voorgekomen 
dat op één dag zowel op het eiland als in de stad een kindermiddag werd georganiseerd. Gedacht 
kan worden aan themadagen.  
 
De KWS wil volgend jaar extra inzetten op duurzaamheid. Onderdeel daarvan is het terugdringen 
van meegebrachte dranken in glas en blik. De KWS komt met een plan. 

 

De gemeente heeft het beheer van de Sneekweekcamping overgedragen aan RCN de Potten.  De 

camping is met name in het eerste weekend goed bezocht. Na het weekend nam de bezetting af. 

Het is wenselijk het terrein in die situatie te verkleinen zodat het verblijf aantrekkelijk blijft. Er 

hebben zich geen problemen voorgedaan op de camping. 

Conclusies Openbare orde & Veiligheid: 
1. De Sneekweek is goed verlopen, zonder grote incidenten of openbare orde 

verstoringen 
2. De gemeente had nog steeds een grote rol in het goed laten verlopen van het 

evenement en dit legt een grote druk om teams en medewerkers 
3. De aanwezigheid van een adviseur brandweer of OvD-B bij het eerste 

veiligheidsoverleg is wenselijk 
4. Systematiek Crowd Management werkt goed en wordt ieder jaar verfijnd. De LED-

schermen zijn een waardevol instrument om in geval van een calamiteit het publiek te 
kunnen informeren. 

5. De aanpak op het terugdringen van lachgas heeft gewerkt, dit continueren.  
6. De aanpak van overlastgevers met een gebiedsontzegging heeft goed gewerkt. 
7. Het is wenselijk de mogelijkheid voor een ‘overloop’ locatie op de drukste avonden te 

onderzoeken 
8. Voor volgend jaar onderzoeken of de huidige toiletvoorzieningen voldoende zijn en of 

de reiniging van plaskruizen verbeterd kan worden 
9. Aandacht voor de stegen als het gaat om het verwijderen van braaksel. 
10. Met een verkeersplan moet gekeken worden welke afsluitingen ingesteld worden. 

Arriva moet daar als openbaar vervoerder en de Sneekermeerbus in betrokken worden. 
11. Vanaf 1 januari 2023 dient de evenementenorganisatie voor het geneeskundige deel te 

voldoen aan de Veldnorm Evenementenzorg (landelijke norm vanuit de 
evenementenzorgorganisaties).De extra inzet van team HPD tot minimaal 1.00 uur is 
als zeer waardevol ervaren 
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2.3.2 Vlootschouw 

De traditionele vlootschouw is nog steeds een waardevol element tijdens de opening van de 
Sneekweek. De vlootschouw werd dit jaar afgesloten met een lasershow in plaats van vuurwerk. De 
lasershow was spectaculair en werd door velen gewaardeerd. Een beperking vormt de zichtbaarheid 
voor een breed publiek. Bovendien is het zeer kostbaar.  

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 voorheen op de hoofdartiesten van de programmering 

Stadhuistuin af kwamen waren nu niet in de stad aanwezig. Dit is positief voor de sfeer en 

vermindert het aantal openbare orde verstoringen. 

 

De VOS gaf aan dat de retail goede zaken heeft gedaan. Een attractief programma overdag trekt 

extra bezoekers naar de stad. De VOS wil hier graag in meedenken en wellicht financieel bijdragen. 

 

Er wordt aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie in het centrum, vaak is er sprake van een 

vermenging van bezoekers en autoverkeer (zie ook 2.2.4).  

 

Het bewonersplatform centrum Sneek heeft de waarnemingen vanuit perspectief bewoners 

binnenstad ingebracht. Volgens de bewoners was er niks mis met de sfeer. Zij hebben de indruk dat 

het minder druk was dan voorgaande jaren waardoor de doorstroming in het centrum beter was. 

Qua geluid geven zij aan dat dit een weerbarstige materie is en zij willen graag een gesprek met de 

deskundigen. Met enkele kleine aandachtspunten die meegenomen zullen worden in de 

voorbereiding op 2023 is de Sneekweek ook voor de bewoners goed verlopen. 

 

2.3.4 (Culturele) programmering 

De programmering overdag was uitgebreid met onder andere straattheater, Optimist on Tour en de 
rubberbootrace. De Hardzeildag braderie had een nieuwe organisator en opnieuw zijn 
kindermiddagen georganiseerd. Helaas kon een van de kindermiddagen niet doorgaan vanwege de 
hoge temperaturen. Het is de ambitie om het (culturele) programma overdag uit te breiden en dit 
in afstemming te doen met de KWS (programma op het starteiland). Gedacht wordt aan 
themadagen. 
 

2.3.5 Kermis 

Ook de kermis op het Martiniplein en omgeving is goed bezocht. Er was opnieuw sprake van een 

gevarieerd aanbod en enkele grote publiekstrekkers. De Sneekweekkermis staat goed bekend in 

kermisland en exploitanten komen vaak al jaren naar Sneek.  

 

Vanwege werkzaamheden aan de kade en de Martinikerk was er dit jaar minder ruimte beschikbaar. 

Daardoor stonden attracties op sommige plaatsen dichter bij elkaar dan wenselijk. Dit heeft echter 

niet tot problemen geleid. Tijdens de opbouw bleek een attractie een boom te raken. Om de 

attractie toch te kunnen laten draaien is ervoor gekozen deze boom drastisch terug te snoeien. De 

brandveiligheidswetgeving maakt het niet langer mogelijk dat attracties op minder dan 2 meter (5 

meter bij bak- en braadkramen) van een gebouw staan. Dat betekent dat een oplossing moet 

worden gevonden voor de attracties die tot op heden voor de Martinistate en de Rabobank stonden. 

 

De maandagmiddag kent 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 bijvoorbeeld autisme 
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ook het kermissfeertje proeven. Direct om 11.00 uur al bleek er veel belangstelling te zijn. De 

prikkelarme kermis komt zeker volgend jaar 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. Daarnaast kun je tijdens de Sneekweek sinds mensenheugenis met 
de Poieszboot of de Sneekermeerbus van en naar het Starteiland. Deze voorzieningen zijn onmisbaar 
in de verbinding tussen stad en meer. 
 
De bereikbaarheid van de Paviljoenwei vraagt opnieuw om aandacht. Door geparkeerde auto’s is het 
voor de Sneekermeerbus soms niet mogelijk het eindpunt (daar waar gekeerd wordt), te bereiken. 
In overleg met de KWS moet dagelijks verkeersregelaars worden ingezet om de auto’s van bezoekers 
van de wedstrijden naar de parkeerterreinen te verwijzen. 

2.3.7 Duur Sneekweek 

Sinds 2015 kende de Sneekweek voor wat betreft de feesten in de stad een 2e weekend en bestond 
daarmee uit 10 dagen. In 2022 is de Sneekweek weer teruggebracht naar 7 dagen en loopt daarmee 
weer gelijk op met de zeilwedstrijden op het meer en de kermis op het Martiniplein. Hoewel (een 
deel van) de horeca de wens houdt voor een tweede weekend zijn de overige partijen van mening 
dat 7 dagen Sneekweek voldoende is. 

2.3.8 Citydressing 

Een van de opdrachten van de stichting Sneekweek voor 2022 was het verbeteren van de uitstraling 
van de binnenstad met een eenduidige city dressing. In de hele binnenstad zijn nautische vlaggen 
opgehangen en de ondernemers werden gefaciliteerd in een pakket om de etalageruiten van 
nautische stickers te voorzien. Een goede eerste stap. 
 

2.3.9 Duurzaamheid 

Ook voor de Sneekweek moeten stappen gezet worden als het gaat om duurzaamheid. De dikke laag 
weggegooide plastic bekers op straat kan echt niet meer. Afgelopen jaar is door de stichting 
Sneekweek een eerste stap gezet, met name om de bewustwording op gang te brengen. Helaas was 
het door leveringsproblemen niet mogelijk om milieuvriendelijke glazen in te zetten. De stichting 
heeft gekozen voor een milieuheffing op het eerste (plastic) glas. Bij inlevering van het glas werd 
de milieuheffing niet opnieuw berekend. Hierdoor lag er minder afval op straat. Het heeft echter 
niet geleid tot minder afval dat afgevoerd moest worden. In totaal is 35000kg afval afgevoerd 
waarvan 28040kg evenementenafval. Volgende stap is het circulair maken van de afvalstroom. 
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Conclusies Beleving en programmering: 

1. Afstemming activiteiten starteiland en binnenstad is wenselijk en kan elkaar 
versterken. Gedacht wordt aan themadagen. 

2. De lasershow was een spectaculaire vervanging van het vuurwerk. Het is echter zeer 
kostbaar en op afstand minder goed zichtbaar. 

3. De programmering moet gericht blijven op een breed publiek en de (culturele) 
programmering overdag kan uitgebreid worden zodat het ook overdag met name voor 
gezinnen aantrekkelijk is om de stad te bezoeken. 

4. De kermis vormt een waardevol onderdeel van de Sneekweek waar veel bezoekers 
plezier aan beleven. Voor enkele attracties die nu te dicht op een gebouw staan moet 
een nieuwe plek gevonden worden. 

5. Hoewel enkele organisatoren graag een tweede weekend zien zijn de overige 
betrokkenen van mening dat 7 dagen voldoende is. 

6. Er is een eerste stap gezet in de uitstraling en inrichting van de binnenstad met 
nautische elementen. Dit kan verder uitgebreid worden. 

7. Duurzaamheid vormt de komende jaren een belangrijk thema. Dit jaar is een eerste 
stap gezet in de bewustwording en is aanzienlijk minder plastic op straat terecht 
gekomen. Er is echter niet minder afval afgevoerd. Volgende stap is het circulair 
maken van de afvalstroom. 
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3. Toekomstbestendige Sneekweek  

3.1 Samenwerking 

Sinds 2019 zijn belangrijke stappen gezet om de Sneekweek toekomstbestendig te maken. Het 
fundament van de Sneekweek is weliswaar nog steeds goed, maar de vrees bestaat dat het als 
geheel (zeilwedstrijden & muziekpleinen) steeds verder afbrokkelt als men de huidige koers blijft 
varen. De Sneekweek bestaat momenteel uit zeilwedstrijden met daaromheen diverse side events 
(o.a. muziek en kermis) die door verschillende partijen worden georganiseerd. Deze activiteiten 
dragen de naam Sneekweek, maar van samenwerking en een doordacht concept is nauwelijks 
sprake. Een overkoepelende organisatie en toetsingskader ontbreekt. 
 

3.2 Ambitiedocument 

Op 16 juni 2021 hebben alle betrokken partijen het Ambitiedocument Toekomstbestendige 
Sneekweek ondertekend. De voornaamste knelpunten die de samenwerking beoogt op te lossen zijn: 
samenhang in de programmering verbeteren, verbreding van de doelgroepen, overlast voor de 
inwoners beperken, veiligheid bezoekers waarborgen en een sterkere verbinding tussen het 
zeilevenement en de festiviteiten in de stad. 

 
Ambities 
De 9 ambities zijn als volgt geformuleerd: 

• Programma 
Stad en meer 7 dagen lang, overdag en ’s avonds sport en vertier. 

• Doelgroepen 
Inclusiever en diverser; toegankelijk voor iedereen. 

• Imago 
Evenement met frisse uitstraling waar iedereen zich thuis voelt en waar vooral de jeugd een 
belangrijke plaats gaat innemen. Zowel op sportief als muzikaal gebied. 

• Duurzaam 
In 2031 volledig circulair. 

• Rendement (economisch en maatschappelijk) 
Behouden en versterken regionale economie in combinatie met een positieve  
maatschappelijke impact. 

• Organisatie: 
Een zelfstandige, professionele, financieel gezonde en innovatieve organisatie  
verantwoordelijk voor gehele eventmanagement. 

• Locatie 
Centrum van Sneek en één of meerdere evenemententerreinen buiten de stad. 

• Veiligheid 
Optimaliseren crowdmanagement zodat iedereen veilig is en zich veilig voelt. 

• Financiën 
Een professionele organisatie met een gezonde exploitatie. 

 

3.3 Stichting Sneekweek 

Op 11 mei 2022 is de stichting Sneekweek opgericht met een onafhankelijk bestuur bestaande uit 
een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. De Raad van Advies wordt gevormd door 1 
vertegenwoordiger van de stakeholders; Koninklijke Watersportvereniging Sneek, Sneek Promotion, 

Op het fundament uit het verleden bouwen we gezamenlijk aan een gezonde en moderne 
Sneekweek voor inwoners, bedrijven en bezoekers. 
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Vereniging Ondernemend Sneek, Horeca (KHN), Bewonersplatform Centrum Sneek. RvA komt 2 keer 
per jaar (november en mei) bij elkaar op uitnodiging van het bestuur. De stichting heeft een 
directeur aangesteld.  
 
De stichting heeft als kerndoel het jaarlijks doen organiseren van de Sneekweek festiviteiten met 
inschakeling van zoveel mogelijk lokaal betrokkenen en het geven van sturing aan al de activiteiten 
die daarvoor bevorderlijk of vereist zijn. Het ondersteunen door faciliteiten te bieden in de 
openbare ruimte en te fungeren als coördinatiepunt voor veiligheid, (het aanvragen van) 
vergunningen en de marketing behoren daar uitdrukkelijk toe. Dat geldt ook voor het bewaken van 
en sturing geven aan de kwaliteit van de programmering van de muziekpleinen en overige 
activiteiten met een sterke verbinding tussen stad en meer. Het zelf organiseren en contracteren 
van activiteiten op podia behoren níet daartoe, tenzij noodzakelijk voor een evenwichtig 
programma; in dat geval altijd in nauw overleg met risicodragende participanten en op basis van 
een sluitend verdienmodel. Fondsenwerving voor een financieel gezonde exploitatie behoort ook tot 
de doelstelling. Om dit mogelijk te maken zijn randvoorwaarden nodig.  
 
Daar er nog geen publiek-private overeenkomst is gesloten tussen de gemeente en de Stichting 
Sneekweek, wordt 2022 als overgangsjaar beschouwd waarbij de Stichting Sneekweek meeloopt.  De 
inzet van de samenwerking tussen de gemeente en stichting richtte zich vooral op het meedenken 
en adviseren. 
 
Door uitzuivering van taken wordt de stichting Sneekweek in positie gebracht en krijgt middels een 
concessieovereenkomst het mandaat over de Sneekweek en kan dan ook sturen op beleid. De 
directeur ondersteunt de gemeente in de route naar het juridisch kader voor het bestaansrecht van 
de Stichting Sneekweek. De directeur heeft vergelijkbare trajecten begeleid in Assen en Zandvoort. 
Het streven is dit uiterlijk begin 2023 gerealiseerd te hebben.  
 
Hoewel de stichting in dit overgangsjaar meeliep met de gemeente op het gebied van vergunningen 
en veiligheid, heeft de burgemeester van SWF  in het gesprek van 20 april jl. aangegeven dat ze een 
aantal zichtbare kwaliteitsverbeteringen in 2022 belangrijk vindt. Zo heeft de Stichting Sneekweek 
ingezet op een aantal “quick wins”. Met de thema’s imagoverbetering, duurzaamheid en doelgroep 
verbreding uit het ambitiedocument heeft de stichting getracht een kwaliteitsverbetering door te 
voeren.   

• Imagoverbetering, verbinding stad en meer. Met behulp van “citydressing” en toolboxen 
creëerden we een eenduidige feestelijk nautische uitstraling in de binnenstad. De 
Oosterdijk, de Peperstraat, Leeuwenburg en Galigastraat waren versierd met nautische 
vlaggen en 30 ondernemers in de binnenstad hadden hun etalage aangekleed met nautische 
attributen uit een speciaal ontworpen ‘Sneekweek toolkit”, bestaande uit een Waterpoort 
of 85e sticker, nautische en Sneker vlag.  

• Duurzaamheid. Helaas was het vanwege de korte voorbereidingstijd en beperkte 
grondstofvoorraden dit jaar niet mogelijk om gezamenlijk hardcup of Rpet beker in te 
kopen. Met een groot deel van de organisatoren van de muziekpleinen en overige horeca 
heeft de stichting dit jaar de milieutoeslag doorgevoerd met als doel om de plastic bekers 
terug te brengen naar de bar voor hergebruik. De huidige bekers waren echter niet geschikt 
voor hergebruik waardoor er niet minder afval is afgevoerd dan vorige jaren. In het 
weekend werd hier goed gehoor aan gegeven en zijn er minder plastic bekers op straat 
beland. Later in de week kwam de ‘klat erin’. Met deze bewustwordingscampagne is een 
eerste stap naar een circulaire Sneekweek. Voor 2023 ligt er een taak om de aandacht en 
communicatie rond duurzame Sneekweek vast te houden en te bereiken dat minder afval 
naar de verbrandingsovens gaat.  

• Doelgroep verbreding. Tijdens de Sneekweek 2022 zijn er culturele- en 
watersportactiviteiten toegevoegd aan de dag programmering, voor gezinnen met kinderen. 
Zo was er een aantal dagen straattheater en waren de rubberboot race en Optimist on Tour 
goed bezochte watersport activiteiten voor het hele gezin. Hierdoor was het op deze dagen 
eerder druk in de stad wat een positief economisch effect met zich meebracht. Vanaf 14.00 
uur was het drukker dan voorheen tijdens de Sneekweek.  
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• Voor het “crowdmanagement” heeft de gemeente SWF i.s.m. de Stichting Sneekweek een 
aantal led schermen ingezet. De Stichting heeft schakelscenario’s ontwikkeld die ingezet 
konden worden bij eventuele incidenten/calamiteiten. Daarnaast heeft de Stichting een 
proactieve houding aangenomen om te kijken of er een overloop terrein gerealiseerd kon 
worden om de druk in de binnenstad te ontlasten. Zo zijn er gesprekken gevoerd met 
eigenaar van het Flexa terrein en Douwma Staal. Mede vanwege het ontbreken van mandaat 
voor de Stichting is er in 2022 geen overloop locatie geweest. 

• Dit jaar heeft de Stichting Sneekweek voor wat betreft de communicatie en promotie 
samengewerkt met Sneek Promotion. Voor de communicatie rondom de milieutoeslag heeft 
de Stichting samengewerkt met de organisatoren van muziekpleinen, die de boodschap 
veelvuldig op hun social media kanalen deelden. Om de boodschap bij het grote publiek 
onder de aandacht te brengen is advertentieruimte ingekocht bij Sneekweek Gids, 
Sneekweek Krant. 

• Daar er weinig tot geen kengetallen van de Sneekweek beschikbaar zijn, heeft de Stichting 
Sneekweek dit jaar een marktonderzoek laten uitvoeren door Respons Evenementen 
Toerisme Citymarketing. Doel van dit bezoekersonderzoek is om de economische en 
maatschappelijke effecten van de Sneekweek in kaart te brengen. Met deze zogenaamde 
nulmeting krijgen we een beter inzicht in de wensen en behoeften van de verschillende 
doelgroepen en hun bestedingspatroon (profielen). Met de uitkomsten van dit onderzoek 
kunnen we sturen op het gewenste beleid voor de komende jaren. Het onderzoeksrapport in 
als bijlage 2 bijgevoegd. 
 

Ondertussen worden door de stichting samen met alle partijen stappen gezet om met ingang van de 
Sneekweek 2023 te komen tot één organisatie. 
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4. Bijlage 1 

BIJLAGE I 
 
Tabel 1: Overzicht aanhoudingen 2020  Tabel 2: Proces-verbalen uitgeschreven door politie
  
 

Feit Aantal 

- Openlijke geweldpleging 2 

- winkeldiefstal 3 

- bedreiging 3 

- eenvoudige mishandeling 4 

- niet voldoen aan bevel of 
vordering 

3 

- belediging 2 

- overige diefstal                                                
3 

- rijden onder invloed 3 

- straatroof 2 

- bezit harddrugs 4 

- vernieling auto 1 

- verstoren openbare orde 4 

- handel in harddrugs 1 

- wildplassen 1 

- valse ID 1 

- openbare dronkenschap 2 

TOTAAL 39 

 

 
 
Tabel 3:  Proces-verbalen uitgeschreven door team HPD (direct gerelateerd aan de Sneekweek) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 92x Wildplassen 
- 29x Wet ID 
- 13x Openbare Dronkenschap  
- 8x Baldadigheid 
- 2x Bellen tijdens fietsen 
- 1x Overtreding Taxi (te veel personen 

vervoeren). 
- 1x Geluidsoverlast 
- 3x Verstoren Openbare Orde 
- 1x Bezit harddrugs 
- 1x Overtreden Gebiedsverbod 
- 1x Rijden in een gesloten verklaring 

- 46 x Wildplassen 
- 13 x Minderjarige met 

alcoholhoudende drank 
- 5 x niet (kunnen) tonen ID 
- 3 x openbare dronkenschap 
- 1 x Baldadigheid 
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5. Bijlage 2 

Onderzoeksrapport Bezoekersimpact Sneekweek 

6.  


