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Geachte leden van de Raad, 

 

Kerststad 2019 

Conform de met u gemaakte afspraak vindt u hierbij een korte evaluatie van Kerststad 2019. Deze is 
tot stand gekomen met de inbreng van bewoners, bezoekers, ondernemers, hulpdiensten, stichting 
Kerststad Valkenburg, de gemeentelijke projectgroep Kerststad, Visit Zuid Limburg en de 

Kerstattracties in onze gemeente.  

In het algemeen zijn bewoners, bezoekers, bedrijven en Kerstattracties tevreden over de afgelopen 
editie. De 530.000 bezoekers waren meer in aantal dan het jaar daarvoor en zij gaven met 9,8 

miljoen euro ook meer uit dan in 2018.  

Valkenburg scoorde ook dit jaar weer goed in een internationale competitie, ditmaal voor de “best 
European Christmas market of the year”. Met een 9e plek op deze lange Europese lijst mogen we 

trots zijn. De campagne was goed voor 1,4 miljoen euro aan mediawaarde. 

Als uitdagingen voor de komende editie(s) gelden het spreiden van de bezoekers van de weekenden 
naar doordeweekse dagen, de drukte van het autoverkeer in en rond het centrum en de 
bewegwijzering naar de Kerststadattracties. Deze uitdagingen worden in 2020 opgepakt. 

Voor een meer gedetailleerde weergave van de evaluatie verwijs ik u naar de bijlage 

Kerststad 2020 

De editie Kerststad 2020 gaat een heel andere worden dan we ons aan het begin van dit jaar hadden 
voorgesteld. Onduidelijk is of en zo ja welke coronamaatregelen dan nog zullen gelden en of deze 

effect zullen hebben op het totaalproduct Kerststad. 

Als de landelijke maatregelen het toestaan, begint Kerststad op vrijdag 13 november 2020 en 
eindigt de editie op zondag 3 januari 2021. De ondergrondse Kerstmarkten sluiten hun deuren op 

woensdag 30 december 2020.  

Hoewel eventuele coronamaatregelen voor de periode november – december nog niet bekend zijn,  
gaan we er van uit dat aanpassingen bij de kerstattracties en in de openbare ruimte nodig zullen 
zijn. Helaas is nog onduidelijk hoeveel impact de coronaperiode op  Kerststad zal gaan hebben. Op 
initiatief van de gemeente is inmiddels een brainstormoverleg gestart met de ondernemers, Visit 
Zuid Limburg en de Kerststad attracties. Tijdens dat overleg worden de mogelijkheden besproken 

van de voortgang van Kerststad in de periode “na corona”.  

Los van de corona-ontwikkelingen heeft het college van burgemeester en wethouders gesproken 

over Kerststad 2020 en de komende jaren. Deze besluiten kunnen als volgt worden samengevat: 

- Samen met de stichting Kerststad Valkenburg aan de Geul en haar adviseurs wordt 
onderzocht of een herverdeling van taken mogelijk is, waarbij er voor zowel de stichting als 
de adviseurs een blijvende adviserende en ondersteunende rol in de ontwikkeling van 
Kerststad is toegedacht. Met de herverdeling van taken moeten structurele waarborgen 

geschapen worden voor het voortbestaan van deze vorm van coördinatie en advisering. 



- In 2020 vindt een  openbare aanbesteding plaats voor de sfeerverlichting in het centrum 
ingaande 2021. Het is hierbij de bedoeling om de sfeerverlichting te vernieuwen en uit te 

breiden. 

- De inzet van de Hospitality guides op de woensdag, zaterdag en zondag wordt voortgezet en 
uitgebreid naar de vrijdag. Het plan wordt uitgevoerd in samenwerking met Visit Zuid 

Limburg die ook verantwoordelijk is voor de inzet en opleiding van de guides. 

- Het verkeers- en vervoersplan, waarin onder andere de verkeersmaatregelen rond het 
Grendelplein zijn opgenomen, wordt opnieuw bekeken. Veiligheid en doorstroming van 

verkeer staan in dit plan voorop. 

- In 2020 wordt het project “overloop parkeerterrein” opnieuw opgepakt en wordt de 
haalbaarheid ervan onderzocht. Ook in 2019 bleek dat een nieuw terrein dat een groot deel 
van de auto’s en/of bussen opvangt, noodzakelijk is om de druk op het centrum te kunnen 
opvangen. Het onderzoek naar de ontwikkeling van een overloopterrein wordt betrokken bij 
het nieuwe mobiliteitsplan. 

- Het marketing- en communicatieplan wordt ook in 2020 uitgevoerd door Visit Zuid Limburg. 

- Samen met de betrokken Kerststadattracties wordt een nieuw en uniform 
bewegwijzeringsplan opgesteld dat voetgangers verwijst naar de diverse attracties. 

- Omdat er nog veel onduidelijk is met betrekking tot de in gebruik te geven locatie(s) en de 
coronamaatregelen naar verwachting nog langere tijd een stempel zullen drukken op 
toekomstige plannen, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om het  
voornemen tot aanbesteding van de bovengrondse Kerstmarkt uit te stellen tot medio 2021. 
Dat betekent dat de huidige organisator van Santa’s Village deze exploitatie in elk geval nog 
minimaal twee jaar (2020 en 2021) op zich kan nemen. De beschikbaarheid van het 
Theodoor Dorrenplein is afhankelijk van de voortgang van de bouw van het geplande Croix 

de Bourgogne.  

- De route van de Kerstparade blijft dezelfde als in 2019. De Parade trekt vanaf zaterdag 14 
november 2020 elke woensdag en zaterdag tot en met woensdag 30 december 2020. De 
parade wordt – traditioneel – afgesloten in een van onze dorpskernen. Dit jaar zal dat in de 

kern Houthem zijn. 

Ter uitvoering van bovenstaande besluiten is bovenop het reguliere budget dat in de 
gemeentebegroting via het evenementenbudget is geraamd een aanvullend bedrag nodig van in 

totaal € 79.000. De totale kosten kunnen als volgt worden weergegeven: 

Omschrijving onderdelen Kerststad  Begroting 

2020 

Nodig in  

2020 

Opmerkingen 

Sfeerverlichting door Avontuur BV, 

“Kerst” beren en vaandels invalswegen 

130.000 135.000 Laatste jaar van het contract.  

Vanaf 2021 opnieuw aanbesteden 

Kosten energie en aanbrengen  4.000 5.000 Betreft ZIUT en stroompunten Lambrix 

Voor het culturele programma is een 

bijdrage van 10.000 euro afgesproken 

10.000 10.000 Het bedrag handhaven, inzet van lokale 

groepen  

Kerstbomen in de kernen  8.000 12.000 Handhaven / verlichting verder vernieuwen 

Kerststad algemene kosten  22.000 36.000 Citydisplays in de hele gemeente, algemene 

promotie, hospitality guides, vergunning 

Kerstparade,  diverse marketing en media 

Subsidie aan stichting Kerststad 1.000 5.000 Bijdrage in bestuur en administratie 

Marketingplan Visit / Kerstattracties 0 10.000 Bijdrage gemeente in algemene marketing 

Nieuw bebordingsplan attracties  25.000 Ontwerp, aanschaf, verwerking 

Extra inzet coördinatie n.a.v. aanvullende 

takenpakket (promotie/verlichting) 

0 16.000 Per jaar 200 uur (0,15 fte) extra  

200 uur 

Totale uitgaven KERSTSTAD  175.000 254.000  

Extra budget nodig van 79.000  

 



Meeropbrengst 2019 en aanvullend budget 2020 

Op 1 april 2019 besloot uw raad om alle directe meeropbrengsten ten tijde van de periode Kerststad 

integraal door te schuiven naar de reserve evenementen. Als uitgangspunt voor de bepaling van 

deze meeropbrengsten werd de raadsnota Kerststad 2019 genomen.  

 

Bij uw besluit werd er rekening mee gehouden dat Kerststad buiten de reguliere opbrengsten extra 

inkomsten heeft als gevolg van de Kerstattracties. Meer overnachtingen dan normaal, meer 

parkeerinkomsten, hogere inkomsten als gevolg van de vermakelijkhedenretributies etc. Het extra 

deel dat boven op de al geraamde inkomsten komt, wordt conform raadsbesluit aan de reserve 

evenementen toegevoegd. Deze extra meeropbrengsten van totaal € 271.487 kunnen schematisch 

als volgt worden weergegeven: 

 

Omschrijving Opbrengst 

Kerststad 2019 

Reguliere omzet 

in die periode 

Geraamde 

meeropbrengst   

Raadsnota 2019 

EXTRA opbrengst 

Kerststad 2019  

Parkeren 658.933 347.000 225.000 PLUS 86.933 

Toeristen  412.393 110.000 190.000 PLUS 112.393 

Precario 56.382 0 50.000 PLUS 6.382 

Vermakelijkheden 170.081 0 140.000 PLUS 30.081 

Polfermolen huur 219.317 0 195.000 PLUS 24.317 

Kerstmarkt 

Gemeentegrot 

11.381 0 0 PLUS 11.381 

TOTALEN  1.528.487 457.000 800.000 PLUS 271.487 

 
In 2020 zal voor de uitvoering van eerder genoemde besluiten een bedrag nodig zijn van € 79.000. 

Dat bedrag wordt geput uit de reserve evenementen.  

De wijzigingen vindt u terug in de Kadernota die uw raad in juni bespreekt. 

Tot slot 

Kerststad 2020 zal zonder twijfel een heel ander beeld geven dan de afgelopen jaren. Een sterk 
afgeslankte vorm van Kerststad kan grote gevolgen hebben voor onze ondernemers, bewoners en de 
gemeente zelf. Daarom is een goede voorbereiding en aanpak van het allergrootste belang. Zodat 
we onze gasten ook in deze bijzondere omstandigheden gastvrij èn veilig kunnen ontvangen bij 

Kerststad 2020. 

Uiteraard zal ik u van verdere ontwikkelingen op de hoogte houden. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

mr. drs. C.M.J. Bisschops 
wethouder economie, toerisme en evenementen  


