
 
 
   

 
Multidisciplinair Evaluatiematrix Evenementen BOSPOP 2022 

Algemeen TOPS TIPS Conclusie/aanbevelingen 
Organisatie 

- Sfeer 

- Verkeer 

- Personeel 

- Bezoekers uit AZC Budel 

- Beveiliging 

- Fietsenstalling 

- Brand op camping 
 

-  Sfeer  
Op alle festival dagen was er een fijne 
sfeer,.  
 
-  Geluid  
De in de vergunning opgenomen normen 
zijn goed werkbaar voor het festival  

-  Samenwerking  
Fijne samenwerking, genoten met alle 
disciplines inzake vergunning 
voorbereiding en bij de daadwerkelijke 
uitvoering.  

 
-  Veiligheid  
Verkeer en beveiliging waren deze editie 
aandachtspunten 

Geluid  
De geluidstijden moeten door 
Bospop strakker worden 
doorgegeven  oa tijden testen   

 

Geluid  
Tijden testen inmeten geluid meenemen in 
vergunning.  

- Verkeer  
Aanrijroutes hulpdiensten beter afspreken en beter 
mogelijk maken dmv escorte.  
Voor de volgende editie worden deze ingetekend op 
plattegronden en verspreiden aan deze actieve 
diensten.  
 

-  Veiligheid  
beveiliging dit jaar een issue, organisatie heeft hier veel 
extra werk op moeten verzetten om dit geregeld te krijgen 
zoals geregeld. 
 

- AZC Budel. 
Afspraken rondom bezoekers uit AZC beter afstemnmen, 
wat hiermee te doen en welke mogelijkheden 

Gemeente Taakveld OOV 

-Ontevredenheid over 
beveiliging 

-Ontevredenheid  over 
bebording 

-Aandacht voor de 
afwikkeling van vervoer bij 
de fietsbrug 

-Er stonden lange rijen op 
plekken waar dit niet 
wenselijk was 

-Beschikbaarheid 
fietsenstalling  

-Toegangswegen  

-Aandacht voor opvolging 
van gemaakte afspraken 

 

Gemeente  Taakveld  Openbaar 
Gebied 

- Aandacht voor de ventweg 

- Aandacht voor de parkeer 
problematiek 

- Verkeer en snelheid 
Eindhovenseweg 

- Verkeer en snelheid 
Parallelweg 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Vergunningverlening  
 

Samenwerking irt 
vergunningverlening is goed 
verlopen. 
Daadwerkelijke vergunning weer erg 
laat, aandachtspunt voor 2023  

Vergunningverlening  
 
Voor vergunning 2023 is de planning besproken in 
het evenementenoverleg. Het kernteam staat 
gepland. 
 

Aandacht voor het mobiliteitsteam daar  verkeer / 
mobiliteit aandacht blijft vragen zeker ook vanuit de editie 
2022 

Politie 
• Verkeer 
• Beveiliging 
• Openbare orde 
 

 
Algemeen  
Het vertrouwen naar elkaar bevorderd de 
samenwerking. Het is goed merkbaar dat 
alle hulpdiensten en gemeenten goed op 
elkaar zijn ingewerkt door de lange 
samenwerking op en voor dit evenement. 

-24 uurs toegankelijkheid van het 
terrein voor iedereen is niet 
wenselijk 

Voor 2023 zal hier een advies van 
de politie voor worden afgegeven. 

-24 uurs bezetting door Politie is te  
rechtvaardigen gelet op het feit dat 
Bospop tot een dusdanig niveau 
gegroeid is 

- MBT de gebiedsverboden hebben 
we dit jaar wel mee zitten te 
stoeien tussen gemeente , 
organisatie en politie 

- een groter aangewezen terrein zal 
dit juridisch makkelijker maken, bij 
voorbereiding editie 2023 hier 
aandacht voor en meenemen in 
planvorming 

- kwaliteit van de beveiligers onder 
de maat in het algemeen 

- aandacht voor het onderdeel 
mobiliteit, dat niet liep zoals het 

- Beveiliging  
Ruim vóór aanvang van editie 2023 is het aan te bevelen 
om in overleg met politie te kijken naar de werkinstructies 
& protocollen van de beveiliging. 



 
 
   

 
 
 
 
 

hoort, hier was ook niet de 
geschikte medewerker van Bospop 
voor ingezet, partners hadden hier 
last van 

- de beschikbaarheid van Taxi’s 
was een issue 

 
 

Brandweer 
• Nooduitgangen 
• Brandweervoorzieningen 

 
 

- Tekenwerk was goed 

- Basis is goed op orde 

- De contacten lopen goed en naar 
tevredenheid 

- Er is sprake van een goede 
samenwerking 

- Incident van brand in caravan op 
caravanterrein is goed opgelost 
en hoort thuis in de reguliere 
aanpak brandweer 

 
 

  

GHOR 
• Meldkamer 
• Medische dienst 
• Ambulancedienst 
• Zorgcapaciteit 
• EHBO-post 
• Toiletvoorzieningen 

 

- Prettige samenwerking 

- Vanuit GHOR optiek de zaken op 
orde 

- Geen verdere bijzonderheden 

 
 

- Samenwerking  
Deze werd als zeer prettig ervaren.  

Afspraken met de organisatie en 
hieruit komende gewenste  
handelingen werden perfect  
nagekomen/uitgevoerd 

 

Multi 
• Evenementenbeleid 
• Pager 
• MCP-Generiek /  
• inzetkaart? 
• Calamiteitenroute 

 

Overleggen  
Veiligheidsoverleg/multiafstemming 
(2x daags) Verlopen constructief 
en efficiënt. Zijn praktisch (to-the-
point) en functioneel; er werd 
adhoc goed en snel op zaken 
ingespeeld. 

Vanuit de organisatie is de vraag 
gesteld of de frequentie van het 
veiligheidsoverleg anders kan 
worden afgesproken voor editie 
2023, zal in kernteam 2023 verder 
besproken worden. 

 

Feitenlijst 
 
 
Organisatie: 

• Aantal bezoekers?  
• 8.000 bij Kings of Leon 
• 64.000 totaal bij Bospop 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


