
 
 

   

 
 
Multidisciplinair Evaluatiematrix Bospop 2019 d.d. 18-12-2019 

Algemeen TOPS TIPS Conclusie/aanbevelingen 

Organisatie 

 Sfeer 

 Weersomstandigheden 

 Veiligheidsplan 

 OVD-E 

 Samenwerking met 
gemeente en 
hulpdiensten 

 Verkeer 
 

- Geslaagde editie. 
- Goede samenwerking met multi 

partners. 

- Lastige instroom op donderdag 
vanaf 12:00 uur, dit mocht pas vanaf 
18:00 uur, betreft een 600 
voertuigen die hier voor overlast 
zorgden. 

- Scheiding fietsstromen niet 
helemaal naar wens verlopen. 

- Situatie Blatendijk zorgelijk. 

- Instroom opnieuw  beoordelen. 
- Afspraken voor de toekomst over Blatendijk en 

Rivierenweg. 
- Artikel 35 ontheffing gelijktijdig met vergunning 

aanvragen en ontvangen. 
- Tijdstippen soundcheck in vergunning opnemen. 
 

Gemeente 
- Stadstoezicht / Handhaving  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Vergunningverlening 

- Gezellige sfeer. 
- Weersomstandigheden 

wisselend. 
- Onderlinge communicatie 

tijdens evenement . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Goed verlopen voorbereiding. 
- Professionele organisatie. 
 

Samenwerking / communicatie:  
- Meer betrokken worden vooraf  

zoals aanvraag / overleg / verkeer. 
 
Alcohol :  
- Dranken op evenementen terrein 

waarvan het alcoholpercentage 

niet vastgesteld kan worden. 

(cocktailbar). 

- Jongeren gezien met 

alcoholhoudende dranken <18 jaar  

(zowel op terrein als  rondom). 

Bebording P- verbod:  
- Aanbrengen Laar/ Rietstraat tot 

Schonkenstraat  t.h.v. café  Biej 
Bertje (parkeren bezoekers en 
bewoners, doorgang gestemd).   

- Koenderstraat – Boshoverweg  
zijde zandweg geen herhaling 
bord.    

- Hoogbosweg herhaling afstand  
te groot ( alleen aan begin). 

  
Ophalen: 
- Huisvuil voor woensdag  i.v.m. 

gewijzigde data evenement . 
- Oud papier niet mogelijk . 

  
Oprijden terrein voertuig;  
- Stadstoezicht , geen sticker, 

slechte communicatie m.b.t. 
regelen oprijden terrein,  tijdig 
aangevraagd. 

 
Portofoongebruik; 
- Afgeven portofoon , Sinvest dienst 

(met spoed afgeven op 
donderdagavond). 

- Geen porto Stadstoezicht op 
terrein aanwezig, telefonisch 
contact met politie / organisatie  ( 
ook voor Stadstoezicht) 
organiseren. 

 
 
- Situatie Blatendijk / Rivierenweg. 
- Groei tendens zichtbaar van het 

evenement 
- Onderhoud niet conform afspraken 

uitgevoerd. Dit dient meer dan een 
paar dagen voor het evenement 
plaats te vinden. 

 
- Wijk BOA deelnemer Multi overleg. 
 
 
 
- DHW controle bevoegde personen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Bebording aanpassen / herhalen.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Afspraken ophalen huisvuil / oud papier tijdig maken. 
 
 
 
 
- Sticker vooraf organiseren . 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Bereikbaarheid Stadstoezicht en Sinvest organiseren. 
 
 
 
 
 
 
- Kom met een meerjarenplan zodat vooraf en tijdig 

geanticipeerd kan worden op toekomst plannen. 
- Bospop kom met een voorstel met structurele 

oplossing. 

Politie 

 Verkeer 

 Beveiliging 

 Openbare orde 

- Voorbereiding en tussentijds 
goede communicatie en 
afstemming. 

- Complimenten voor de korte 
lijnen. 

 

- Tijdens schouw bleek staat van 
Blatendijk en Rivierenweg in zeer 
slechte staat waren en dat dit bij 
een calamiteit  problemen op kon 
leveren. 

- Verkeersplan laat beschikbaar. 
- Koenderstraat. Parkeerverbod aan 

beide zijden van de weg. Borden 
stonden maar aan 1 kant. 
Doorgang wordt te smal 
(Omgeving Bie Bertje).. 

- Op zaterdag zijn 15 beveiligers 
naar huis gestuurd. Zouden te jong 
zijn en mogelijk niet bevoegd. 
Vervangen werd snel geregeld 
door organisatie. 

- Dit jaar geen grote 
overzichtskaarten ontvangen van 
terrein. Volgend jaar graag weer 
aanleveren. 

- Er werd tijdens het evenement een 
verkeersregelaar opzettelijk 
aangereden. Informatie bereikte de 
politie pas na het evenement. Dit 
moet direct in de lijn. (navraag 
geeft informatie dat slachtoffer zelf 
niet via organisatie heeft 
gereageerd). 

 

- Bospop kom met een voorstel met structurele 
oplossing. 

 
 
 
- Verkeersplan eerder definitief. 
- Bebording aanpassen en herhalen. 
- Doorgang wordt te smal. (Omgeving Bie Bertje). 
- Grote overzichtskaarten tijdig aanleveren. 
- Verkeersregelaars instructie bijstellen. 
- Aandacht voor status wegdek. 

 



 
 

   

Brandweer 

 Nooduitgangen 

 Brandweervoorzieningen 

- Ervaren organisatie. 
- Weinig “echte” punten bij 

terreininspectie. 
- Druk bezocht, rustig verlopen 

evenement. 

- Te weinig blusmiddelen. 
- Camping bij verdere groei te dicht 

tegen A2. 
- Bij brand op camping is OvD-B 

niet gealarmeerd. 
- Bij inzet Ambu werd OvD-B wel 

gealarmeerd. 
- Campings in afgelopen jaren 

gegroeid, direct tegen het talud 
van de A2 aan. Daardoor 
concentratie (overnachtende) 
mensen tegen A2 (risicobron) aan. 

- Aanwezige 
bluswatervoorzieningen in gebied 
minimaal. 

- Onderzoeken of met de campings “kan worden 
geschoven”, zodat er meer afstand wordt gecreëerd 
tussen A2 en overnachtende personen. 

- Voor het evenement zelf is ook water nodig. Wellicht 
kunnen er vaste voorzieningen worden getroffen, die 
zowel voor het reguliere water alsook als 
bluswatervoorziening kunnen dienen, bijvoorbeeld 
geboorde putten. 

GHOR 

 Meldkamer 

 Medische dienst 

 Ambulancedienst 

 Zorgcapaciteit 

 EHBO-post 

 Toiletvoorzieningen 
 

- Mooi en goed georganiseerd 
festival door de organisatie 
(OvDG.) 

- Duidelijke en heldere 
planvorming en beantwoording 
vragen vanuit de GHOR 
(OvDG). 

- Inzet coördinator medisch zorgt 
voor duidelijke 
organisatiestructuur, 
werkverdeling op- en afschaling 
(OvDG). 

- Manier van alarmeren in het 
veld werkte goed (OvDG). 

- Begidsing ambu correct 
verlopen (OvDG). 

- Prettige samenwerking tussen 
OvDG en coördinator medisch, 
vooraf afspraken gemaakt 
(OvDG). 

 

- Post Weert is op zondagmiddag 
moeilijk te bereiken geweest.  

- Op zondagmiddag had personeel 
post Weert moeite zich te 
bewegen door de verkeerschaos 
(OvDG). 

- Vervroegde uitstroom op 
zondagmiddag > afsluiting Cado D 
voor spoedvervoer > begidsen 
spoedvervoer via andere weg > 
Eindhovenseweg loopt vast en niet 
begaanbaar als calamiteitenroute 
(OvDG). 

- Eindhovenseweg tijdelijk niet 
begaanbaar geweest voor bijstand 
Eindhoven, door OvDG 
gecommuniceerd naar MK 
Eindhoven, gezorgd (OvDG)voor 
alternatieve route (OvDG). 

- Inzet medisch coördinator is een verbetering > 
handhaven. 

- Verbetering doorstroming verkeer op zondagmiddag. 
 

Multi 

 Evenementenbeleid 

 Pager 

 MCP-Generiek /  

 inzetkaart? 

 Calamiteitenroute 
 

- Goede en heldere verdeling 
tussen ingehuurde partijen en 
leden CoPI in veiligheidsoverleg 
(OvDG). 

- Eindhovenseweg niet gebruiken bij 
spoedritten, maar A2/Nederweert 
(OvDG). 

- Tijdens evenement is de pager 
meermaals gegaan, daar waar er 
enige verweving zou kunnen zijn 
met het evenement, heeft M.T. 
telefonisch contact gelegd met de 
CACO. Bij inbellen van de CACO’s 
nogal wat verschillen. De een was 
perfect op de hoogte van de 
bedoeling, een ander had geen 
idee. Meermaals moest er 
uitgelegd worden waarom de OvD-
E belde en welke acties van hun 

verwacht werden. 
 

- Eindhovenseweg afsluiten en breed delen in de 
organisatie. 

 

Feitenlijst 

 

Organisatie: 
Aantal bezoekers: 55.000 over 3 dagen, zondag uitverkocht met 25.000 bezoekers 
 
Gemeente: 
Aantal klachten: 
1 i.v.m. bereikbaarheid Maasenweg, bewoner bleek informatie vooraf gemist te hebben 
Vergelijking vorige editie: 
Geen opmerkingen 
 
Politie: 
Aantal opstootjes: 
1 Aanhouding diefstal (Intern) 
1 Aanhouding lastig persoon 
Vergelijking vorige editie: 
Geen opmerkingen 
 
Brandweer: 
Aantal brandjes: 
1 x caravan 
 
GHOR: 
BLS: +/- 400 zorgcontacten (OvDG) geen registratie BLS 
ontvangen 
ALS: totaal 29 zorgcontacten 

- 12 juli: 11x 
- 13 juli: 4x, 2x ambulance , 3x eigen vervoer naar 

huisarts(enpost) 
- 14 juli: 14x, 3x eigen vervoer naar huisarts(enpost) 

 
Overzicht Trends totaal aantal zorgcontacten  
(van pleister t/m amburit)  
2019: 429 
2018: 622 
2017: 512 
2016: 517 
 
 

 

 
 
 



 
 

   

 
 


