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Evaluatie Bospop 2018

Voorstel

1. Evaluatie Bospop 2018 voor kennisgeving aan te nemen.
2. Datum Bospop 2019 vastte stellen op 72,13 en 14 juli 2019

Inleiding

Op 13, 14 en 15 juli 2018 heeft het jaarlijkse Bospop festival plaatsgevonden op het
tijdelijke evenemententerrein gelegen aan de Eindhovenseweg/Rivierenweg/Stienestraat.
De voorbereiding heeft multi plaatsgevonden in samenwerking met organisatie, alle
partners en betrokken diensten. Het festival is goed verlopen. Aansluitend heeft een
evaluatie plaatsgevonden welke input geeft voor de editie 2019.

Voor 2019 heeft stichting Bospop gevraagd of het evenement kan plaatsvinden op 72, L3

en 14 juli 2019.

Beoogd effect/doel

Zorgdragen voor een goede afstemming met Stichting Bospop, alle betrokken
hulpdiensten en overheidsdiensten. Met als doel de veiligheid van bezoekers en openbare
orde te waarborgen gedurende het Bospop festival. Alsmede de impact, vanwege de
activiteiten, voor de omgeving tot een minimum te beperken.

Argumenten

Het Bospop festival is goed verlopen. Er heerste alle dagen een goede sfeer
Bospop 2018 was een geslaagd festival.
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Overleg vooraf en tijdens Bospop met alle organisatoren en instanties is positief
verlopen. De aandachtspunten zijn verwerkt in een evaluatie verslag. Dit is als
bijlage toegevoegd. De aanbevelingen en conclusies uit de evaluatie worden
meegenomen in de plannen Bospop 2019.

2. Stichting Bospop heeft gevraagd of de data voor Bospop 2019 definitief
vastgesteld kunnen worden op 12, 13 en 14 juli 2019.

De data dienen vroegtijdig definitief vastgesteld te worden in verband met de
benociigcie pianning, voorbereicjing en inzet van poiiiiecapaciteit. Navraag bij cie

politie is gedaan en de data zijn akkoord bevonden. Benodigde politiecapaciteit
wordt ingepland.

Kanttekeningen en risico's

Financiële, personele en juridische gevolgen

Uitvoering/evaluatie

Com mu n icatie/ pa rtici patie

Besluit kenbaar maken bij Stichting Bospop en multi partners en meenemen in regulier
veiligheidsoverzicht richting de Raad.

Overleg gevoerd met

Intern:

Veiligheidsberaad
Vergunningen, Toezicht en Handhaving, M. Steen, K. van de Water
Openbaar Gebied, Jurjen Feld, Huub van Buggenum, Ton Lemmen
Stadstoezicht, Willie Konings

Extern:

Stichting Bospop
Multi Evenementenoverleg (GHOR, politie, brandweer)

Bijlagen:

Multi evaluatie verslag.
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