Veiligheidsplan
Algemeen deel
Het algemeen deel van het veiligheidsplan biedt de aanvrager van een vergunning voor een
evenement houvast in wat noodzakelijk is om op te nemen in een Veiligheidsplan. Echter dit
algemene deel is niet uitputtend en het is mogelijk dat er nog extra veiligheidsaspecten dienen te
worden opgenomen in het Veiligheidsplan.
Beschrijving van het evenement

1.

Algemene gegevens
Naam evenement
Naam organisatie
Gegevens organisator

Naam:
Mobielnr:

Locatie evenement
Korte omschrijving
Evenement
Financiering
Startdatum en tijd evenement
Startdatum en tijd opbouw
Publieksprofiel
(Bezoekersaantal: geschatte
hoeveelheid mensen;
Doelgroep: soort publiek)
Betreft het een jaarlijks/periodiek
terugkerend evenement

2.

Betalende bezoekers
dd-mm.jjjj/
:
uur
dd-mm-jjjj/
:
uur
Bezoekersaantal:

Ja

nee

Einddatum evenement
Einddatum en tijd
afbouw

Doelgroep:

Ja

Nee

Sanitaire voorzieningen
Aantal toiletten

Dames:
Heren:

Ja; hoeveel?: …….
Ja; hoeveel?: …..

Aantal plaskruizen
Aantal invalidentoiletten
Aantal
handenwasgelegenheden
Ja
nee
Zo ja; beschrijving:
Tijdelijke (drink)
watervoorzieningen

nee
nee

dd-mm-jjjj/
uur
dd-mm-jjjj/
uur

:
:

3.

EHBO
Naam organisatie
Aantal EHBO’ers
Gegevens contactpersoon

Naam:
Mobielnr:

Aantal EHBO-posten

4.

Elektriciteit
Wordt er gebruik gemaakt van
elektriciteit van de gemeente
Toelichting:
Waar?

Nee
Ja

Voor wat?

Besschermende maatregelen?
genomen (wegwerken van
draden)

5.

Hekken en barriers
Wordt er gebruik gemaakt van
dranghekken van de gemeente
Hekkenplan (waar staan de
hekken?)

6.

Ja Zo ja, aantal:
Nee

Begeleiders
Worden er bij het evenement
begeleiders ingezet
Begeleiding (wat zijn hun
werkzaamheden en waar staan
ze)

8.

Ja aantal:

Verkeer en verkeersregelaars
Worden er bij het evenement
gediplomeerde
verkeersregelaars ingezet?
Verkeersregelaars (wat zijn hun
werkzaamheden en waar staan
ze)

7.

Nee

Ja Zo ja, aantal:
Nee

Openbaar Vervoer
Is het evenement bereikbaar via het openbaar vervoer

Ja

Nee

Wordt het openbaar vervoer door het evenement gestremd of
anderszins belemmerd

Ja

Nee

Zijn er door de maatschappij aanpassingen gedaan?

Ja

Nee

9.

Horeca
Wordt er tijdens het evenement
zwak alcoholische drank
verkocht/aangeboden
Worden er andere vormen van
eet- of drinkwaar
verkocht/aangeboden

Ja,
Nee

Verkocht

Ja

Nee

Gratis aangeboden

Zo ja; soort:

10. Vuurwerk
Wordt er tijdens het evenement
vuurwerk afgestoken:

Ja·Tijdstip:
Nee

uur

11. Brandveiligheid
Voorzieningen

12. Crowdmanagement en -control
Externe beveiliging

Aantal beveiligers
Wat zijn de werkzaamheden van de
beveiligers

Naam organisatie:
Naam Leidinggevende:
Mobielnr:

Duur:

minuten

13. Calamiteiten/ Ontruiming
Veiligheidscoördinator tijdens
evenement

Maatregelen bij calamiteiten

Naam:
Mobielnr:
In het geval van calamiteiten zijn de volgende maatregelen in
volgorde van opvolgen te hanteren:
1.
Mededeling van veiligheidscoördinator aan publiek
2.
Aanpassing evenement
3.
Tijdelijk stopzetten evenement
4.
Stoppen van evenement
Deze maatregelen worden per geval beoordeeld en altijd in
samenspraak met de organisatie en (eventueel) overheid besproken.
Scenario's:
Hieronder worden enkele potentiële scenario's weergegeven waarbij
het ontruimingsplan in werking dient te treden. Bij deze diverse
scenario's wordt van drie mogelijke oorzaken uitgegaan, te weten
natuurlijke oorzaken, technische oorzaken en menselijke oorzaken.
1.
Natuurlijke oorzaken - Noodweer
a. De organisatie verkrijgt informatie betreffende de situatie ter
plekke.
b. De organisatie vertegenwoordigd door (naam organisator/mobiel
nr) en aanwezige autoriteiten maken een inschatting van de directe
dreiging voor bezoekers, personeel en materialen.
c. Bij dreiging in open gebieden (bijv. blikseminslag) worden door
inzet van de organisatie en de op dat moment aanwezige autoriteiten
de bezoekers verwijderd uit desbetreffende open gebieden.
d. Te allen tijden dienen de (nood-) uitgangen vrij te zijn.
e. Bij ontruiming van het terrein dient de organisatie,
vertegenwoordigd door (naam veiligheidscoördinator) en
bereikbaar op (mobiel nr), een oproep te doen naar het publiek.
Deze oproep wordt als volgt weergegeven:

Ontruiming

"Geachte dames en heren, naar aanleiding van het ontstane
noodweer dient het evenemententerrein te worden ontruimd en
verzoek ik u rustig het terrein te verlaten."
f. In geval het hele terrein dient te worden ontruimd geschiedt dit in
overleg met de hulpdiensten.
2.
Technische oorzaken - Kortsluiting met brand
a. De organisatie verkrijgt informatie betreffende de situatie ter
plekke.
b. De brandweer wordt gealarmeerd en opgevangen door de op dat
moment aanwezige van de organisatie en naar de desbetreffende
locatie verwezen.
c. De Brandweer / Politie maken een inschatting van de directe
dreiging voor bezoekers, personeel en materialen.
d. In geval het terrein dient te worden ontruimd dienen de (nood-)
uitgangen vrij te zijn.
e. Bij ontruiming van het terrein dient de organisatie,
vertegenwoordigd door (naam veiligheidscoördinator) en
bereikbaar op: (mobiel nr), een oproep te doen naar het publiek.
Deze oproep wordt als volgt weergegeven:

"Geachte dames en heren, naar aanleiding van een technische
oorzaak dient het evenemententerrein te worden ontruimd en verzoek
ik u rustig het terrein te verlaten."
f. In geval het hele terrein dient te worden ontruimd geschiedt dit in
overleg met de hulpdiensten.
3.
Menselijke oorzaken – Ongeregeldheden,
brandstichting, diefstal
a. De organisatie verkrijgt informatie betreffende de situatie ter
plekke.
b. Indien nodig wordt de desbetreffende hulpdienst gealarmeerd.
c. Door middel van repressief optreden door de politie wordt de
calamiteit gestopt.
d. In geval er aanhoudingen worden verricht, worden de verdachten
onverwijld overgedragen aan de politie waarbij eventuele
bewijsmaterialen tevens worden overgedragen en waarna aangifte
wordt gedaan tegen de verdachten.
e. In geval het terrein dient te worden ontruimd dienen de (nood-)
uitgangen vrij te zijn.
e. Bij ontruiming van het terrein dient de organisatie,
vertegenwoordigd door (naam veiligheidscoördinator) en
bereikbaar op: (mobiel nr), een oproep te doen naar het publiek.
Deze oproep wordt als volgt weergegeven:
"Geachte dames en heren, naar aanleiding van een onvoorzien
voorval dient het evenemententerrein te worden ontruimd en verzoek
ik u rustig het terrein te verlaten."
f. In geval het hele terrein dient te worden ontruimd geschiedt dit in
overleg met de hulpdiensten

14. Coördinatie en communicatie
Wie heeft vanuit de organisatie de
coördinatie tijdens calamiteiten

Veiligheidscoördinator
Naam:
Mobielnr:
(Hulp)organisaties
Begeleiders
Verkeersregelaars
EHBO
Politie

Brandweer
Beveiliging
Anders:
Anders:

Bij een calamiteit wordt in de eerste instantie contact gezocht met de
veiligheidscoördinator, deze neemt de coördinatie rondom de
calamiteit over en neemt indien noodzakelijk contact op met de
overheidsdiensten.
Communicatie tussen organisatie en
politie/hulpdiensten

De coördinator onderhoudt de onderstaande contacten tijdens een
calamiteit.
Politie (betreffende 06-nummers zijn vooraf aan de
veiligheidscoördinator doorgegeven)
Brandweer 112 of 088-6365660 (geen spoedeisende hulp)
EHBO via portofoons/mobiele telefoon (betreffende 06nummers zijn vooraf aan de veiligheidscoördinator
doorgegeven)
Verkeersregelaars en begeleiders van de organisatie.

Hoe wordt onderling
gecommuniceerd?

Portofoon
Mobiele telefoon (betreffende 06-nummers zijn vooraf aan de
veiligheidscoördinator doorgegeven)
Organisatie

Naam deelnemer

Gegevens deelnemers

15. Infrastructuur
Bereikbaarheid hulpdiensten (geef
aan hoe hulpdiensten kunnen
aanrijden)
Parkeervoorzieningen

Stallingvoorzieningen
Situering van
veiligheidsvoorzieningen (geef aan
waar de voorzieningen zijn getroffen)

Tekstueel/ kaart
Nee

Ja hoe,waar en aantal?

Nee

Ja hoe,waar en aantal?

Tekstueel/kaart

Portofoonnr/
Mobielnr

