Geestmerambacht is op zoek naar een nieuw
grootschalig evenement!
Mocht jij interesse hebben, dan nodigen wij
jou uit om een plan in te dienen.

Langedijk
27 augustus 2015

Geestmerambacht ligt tussen
Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk en
omvat een grote plas met mogelijkheden
voor ontspanning op en aan het water.
Het gebied heeft zijn bekendheid mede te
danken aan het Indian Summer Festival.
Aan de Noordzijde van het
recreatiegebied is een nieuw
evenemententerrein gerealiseerd.

Indian Summer Festival 2015

De locatie
Onze evenementenlocatie van circa 20 ha biedt organisatoren een unieke gelegenheid om
een grootschalig evenement te organiseren. Kenmerken van dit hoogwaardig
evenemententerrein zijn: landschappelijk gelegen, goede infrastructuur,
nutsvoorzieningen aanwezig en goed bereikbaar.
De locatie is gelegen aan de provinciale w eg N504, heeft een eigen parkeergelegenheid en
ruimte voor een camping. Op het terrein zijn halfverhardingspaden aangelegd voor een
optimale logistieke afwikkeling.
Aanwezige nutsvoorzieningen:
 Middenspanning transformatorhuis elektra (1 MVA)
 Diverse laagspanning stroompunten (63A)
 Diverse watertappunten (van 5QN tot 10QN)
 Diverse aansluitpunten op een rioolgemaal (30 -60 m 3 /hr)

Onze wens
Wij zijn op zoek naar een grootschalig evenement met de potentie om te groeien naar
20.000 bezoekers. Onze voorkeur gaat uit naar een meerdaags muziekevenement in juli.
Een jaarlijks terugkerend karakter is daarbij voor ons belangrijk. Tevens dient het
evenement een goede aanvulling op onze bestaande programmering te zijn.
In het document “Evenementenbeleid Geestmerambacht 2010 -2015” van Juni 2012 is het
evenementenbeleid van het recreatieschap terug te vinden. Daarbij zijn voor deze
werving vooral hoofdstuk 5 en bijlage 1 van belang. Klik hier voor het beleidsdocument!

Het bestemmingsplan
Het evenemententerrein is gelegen in de gemeente Langedijk. Door de aanwezigheid van
het Indian Summer Festival en het Saturday Live Festival is de gemeente ervaren in de
vergunningverlening van evenementen.
Het bestemmingsplan biedt ruimte voor een derde grootschalig evenement met een
meerdaags karakter en een camping.

Interesse?
Dan nodigen wij jou uit om uiterlijk vrijdag 18 september 2015 vóór 14:00 uur een
plan in te dienen. Medio oktober wordt bekend gemaakt wie de gunning heeft gekregen.

Het plan dient minimaal de volgende informatie te bevatten:
 Naam evenement, conceptomschrijving, doelgroepbeschrijving en referentiebeelden
 Gewenste datum (en alternatieve data)
 Te programmeren muziekstijlen en artiesten
 Verwacht aantal bezoekers komende drie jaar
 Promotiestrategie
 Te hanteren ticketprijzen
 Georganiseerde evenementen in het verleden inclusief bezoekersaantallen
 Wijze van produceren

Aangezien wij de mening van onze stake holders in het gebied van belang vinden, delen
wij de hoofdlijnen van de ingediende plannen met hen. Indien geen van de plannen binnen
het evenementenbeleid past en met een voldoende is beoordeeld, leidt deze werving niet
tot een gunning.
De plannen kunnen worden gestuurd naar het emailadres:
mschoots@recreatienoordholland.nl.
Plannen of planonderdelen met een grote bestan dsgrootte kunnen het
beste via wetransfer worden toegezonden. De toezenders van plannen
ontvangen altijd een ontvangstbevestiging.
De contactpersoon voor vragen is Mark Schoots t e bereiken via mobiel 06 – 81 49 22 45 en
email mschoots@recreatienoordholland.nl. De locatie is op eigen gelegenheid te bezoeken.
Uiteraard is een bezoek op afspraak oo k mogelijk.

Adres
Wagenweg 15 te Oudkarspel
Lengte- en breedtegraad
52.693312, 4.750103

