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Onderwerp
Evaluatie Bospop 2019

Voorstel

1.
2.

De evaluatie Bospop 2019 voor kennisgeving aan te nemen.
De data Bospop 2020 vastte stellen op 9, 10, 11en 12 juli 2020

Inleiding
Op L2, 13 en 14 juli 2019 heeft het jaarlijkse Bospop festival plaatsgevonden op het
tijdelijke evenemententerrein gelegen aan de Eindhovenseweg/Rivierenweg/Stienestraat
De voorbereiding heeft plaatsgevonden in samenwerking met de organisatie, alle
paftners en betrokken diensten. Het festival is goed verlopen. Aansluitend heeft een
evaluatie plaatsgevonden welke input geeft voor de editie 2020.
Voor 2020 heeft de Stichting Bospop gevraagd of het evenement kan plaatsvinden op 9,

10, 11 en 12 juli 2020.

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

Argumenten

1.

Het Bospop festival is goed verlopen. Er heerste alle dagen een goede sfeer.
Bospop 2019 was een geslaagd festival.
Overleg vooraf en tijdens Bospop met alle organisatoren en instanties is positief
verlopen. De aandachtspunten zijn verwerkt in een evaluatieverslag. Dit is als
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bijlage toegevoegd. De aanbevelingen cn conclusies uit de evaluatie worden
meegenomen in de planncn Bospop 2020.

Z.

jaar. Voor deze Jublleumedltle heeft de stichting een
gedaan
eenmalig uit te breiden naar maximaal 4
festivaldagen
het aantal
verzoek

In

2O2O bestaat Bospop 40

dagen.
De data dienen vroegtijdig definitief vastgesteld te worden in verband met de
benodigde voorbereiding, planning en ¡nzet van interne en externe

hulpverleningscapaciteit (o.a. Politie en Brandweer).

Kanttekeningen en risico's
Gezien de huidige situatie met betrekk¡ng
Bospop 2020 onder voorbehoud.

tot het Coronavirus (COVID-19) zijn de data

Financiële, personele en juridische gevolgen
Niet van toepassittg

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing

Communlcatle/ participatie
Beslult kenbaar maken bij Stichting Buspop e¡r lrrulti patttret's etl nleetlemen in regulier
veiligheidsoverzicht richting de Raad.

Overleg gevoerd met
Intern:
Veiligheidsberaad

Vergunningen, Toezicht en Handhaving: A. Adriaens, L. van Herten, K. van de Water,
Willie Konings
Openbaar Gebied: Huub van Buggenum
Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn: Roel van der Heijden
Extern:

Stichting Bospop
Multi Evenementenoverleg (GHOR, politie, Brandweer)

Bijlagen:

1.
2.

Multidisciplinair evaluatie verslag.
Actielijst naar aanleiding van de evaluatie.
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