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Ond Evaluatie The Tall Ships Races 2022

Kennisnemen van:

De evaluatie van de Tall Ships Races 2022 door Ondernemend Ha rlingen

Beste raadsleden,

ln de afgelopen maanden is gewerkt aan een evaluatie van de Tall Ships Races 2022. De

resultaten daarvan zijn door de organisatoren van de races, Stichting Harlingen Sail en de

gemeente in een gezamentijke rapportage neergelegd. Deze evaluatie staat voor

behandeling in uw raad geagendeerd voor 25 januari a's.

Tijdens de vergadering van de raadscommissie over dit onderwerp is toegezegd dat

Ondernemend Harlingen eveneens om haar ervaringen rondom het evenement zou worden

gevraagd. lnmiddels hebben wij de bevindingen van Ondernemend Harlingen ontvangen.

Hierondertreft u de weergave van de ervaringen van Ondernemend Harlingen aan, zodat u

deze bijde behandeling van de evaluatie van de Tallships Races 2022 kunt betrekken.

Reactie bestuur Ondernemend Horlingen

"Wij kijken met een goed gevoel terug op dit evenement. Voor de binnenstad als totaal is de

extra omzet niet hoog geweest, maar Harlingen als stad is zeker positief in het nieuws

geweest. Marketing-technisch was het volgens ons een zeer geslaagd evenement'

De organisatie ging naar onze mening prima, een ieder die dat wilde kon aanhaken en

meedenken. Voor wat betreft Ondernemend Harlingen gold dat ook' Wij waren

verantwoordelijk voor het Shanty-festival. Daarover is eenmaal overleg geweest en daarna is

ditvolgens ons uitbesteed aan studenten van NHL/Stenden. Wij hebben hierna nooit meer

contact gehad met de organisatie, wat spijtig is. Het Shanty-festival is overigens prima

verlopen.

Het programma van het evenement speelt zich voornamelijk af op het festivalterrein. Dit

blijft een terugkerend punt van aandacht, in die zin dat het de vraag blijft hoe we op dat vlak

meer verbinding krijgen. we zijn ons ervan bewust dat daarbij meerdere - tegengestelde -

belangen spelen. Het programma waarderen we met een ciif er 7 '
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Voor Ondernemend Harlingen was het een zeer geslaagd evenement. De stad Harlingen is

op een zeer positieve manier in de schijnwerpers gezet. Het is natuurlijk moeilijk meetbaar

wat het effect op langere termijn is, maar dit zal zonder meer positief zijn. We waarderen

het evenement als geheel met een 8.

De ondernemers in de binnenstad zijn hierover verdeeld. Voor zover het de winkeliers

betreft, geeft een deelaan dat het omzet heeft gekost, een ander deel heeft meer omzet

gedraaid. De deelnemers aan de race besteden weinig tot niets. Zij hebben alles bij zich of

regelen het op een andere manier. Qua bestedingen en omzet krijgt het evenement een 6

De achterban wil het feestje het liefst in de binnenstad. Maar wij realiseren ons dat dit

onmogelijk is. Wat wel een aandachtspunt is, is meer verbinding tussen het evenementen-

terrein en de binnenstad. Kan bijvoorbeeld die hele mooie markt op het einde van de haven

niet op het havenplein rond het Havenmantsje of nog verder richting binnenstad? Moet je

wel de binnenstad nog verder afsluiten?

Voor een volgende editie stellen we voor toch weer een open avond voor ondernemers te

organiseren en ze vroegtijdig mee te laten praten over plannen, en daarbij ook hun bijdrage

in de kosten voor deze plannen te betrekken.

De samenwerking met de organisatie was goed. Onze leden denken vaak dat wij ook mee

organiseren en beslissen, maar dit is niet nodig en niet wenselijk. Misschien kan er wel iets

vaker overleg over de stand van zaken zijn en kunnen wij, daar waar mogelijk, meer

betrokken worden in de programmering. Voor de samenwerking is het rapportcijfer een 7.

De communicatie rond dit evenement over parkeren, veiligheid en bereikbaarheid was bijna

te veel van het goede. De parkeerplaatsen op de weilanden buiten de stad zijn zeer slecht

benut, jammer genoeg. Afsluiten van de stad voor bevoorrading kan de volgende keer

conform het verkeersbesluit lopen. Winkels kunnen tot L2.00 uur bevoorraad worden,

daarna kan de stad afgesloten worden. Eenduidig en zeer duidelijk voor een ieder.

Eén en ander scoort een 7."

Wij gaan ervan uit u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Harlingen,

Sjerps

Bijlagen


