EVALUATIE
Sectie Overheid OLS 2013 Stramproy

Inleiding
Op 7 juli 2012 won het zestal van schutterij St. Antonius uit Stramproy in het Belgische Ellikom het
Oud Limburgs Schuttersfeest van de beide Limburgen (het OLS).
Het OLS is het grootste cultureel folkloristische evenement dat jaarlijks in Belgisch- en NederlandsLimburg wordt gehouden en is dan ook het jaarlijkse hoogtepunt voor de leden van de Belgisch- en
Nederlands-Limburgse schutterijen.
De winnaar is de organisator is van het OLS van het jaar daarna. Hiervoor is in Stramproy een aparte
stichting opgezet met daaronder 9 uitvoerende secties. Eén ervan is de sectie Overheid.
Het OLS vond op 7 juli 2013 in Stramproy (gemeente Weert) plaats. In de aanloop naar het OLS
waren er enkele evenementen, waaronder het Kinjer-OLS, het Sponsor-OLS en de Feestavond.
Na 7 juli was er nog de feestavond voor de vrijwilligers en het uitkavelen.
Elke sectie evalueert het OLS. Voor u ligt de evaluatie van de sectie Overheid.
Organogram van de organisatie
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Evenementen
Vrijdag 22 februari 2013
Dinsdag 25 juni 2013
Zaterdag 29 juni 2013
Vrijdag 5 juli 2013
Zaterdag 6 juli 2013
Zondag 7 juli 2013
Woensdag 10 juli 2013
Zaterdag 13 juli 2013

Loting optochtvolgorde en presentatie OLS Lied
Kinjer OLS
Sponsor OLS en Limburgs/Duitse feestavond
Feestavond met Harry & de Gebroeëke Zwiêgelkes’ (H&GZ)
H. Mis
Grote OLS
Feestavond voor de vrijwilligers
Uitkavelen schietwedstrijden.

Sectie Overheid
De sectie Overheid is één van de 9 secties van de OLS-organisatie. Deze sectie bestaat uit de
werkgroep “Overheid OLS” en de sub-werkgroep “hulpdiensten-OLS. De kabinetschef van de
burgemeester werd door de gemeente Weert aangewezen als projectleider OLS en daarmee
voorzitter van de sectie Overheid. De wethouder cultuur werd aangewezen als portefeuillehouder
OLS. Op 27 september 2012 is bij het Directieteam van de gemeente Weert (DT) een projectmelding
gedaan. De werkgroep Overheid is in oktober 2012 met vertegenwoordigers van de gemeente Weert
(10), schutterij St. Antonius (1), politie (2), brandweer (1) en GHOR (1) van start gegaan.
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De voorzitter van de sectie Overheid heeft zitting in het periodieke overleg van alle sectievoorzitters
met het stichtingsbestuur.
Naast dit overleg is er een periodiek afstemmingsoverleg tussen de portefeuillehouder OLS, de
voorzitter van de stichting OLS en de voorzitter van de sectie Overheid.
Opgeleverde producten sectie Overheid
Een greep hieruit:
•
Begroting sectie
•
Eigen draaiboek
•
Risico-analyses
•
Hulpverlenings- en calamiteitenplan
•
Veiligheidsplan OLS-organisatie
•
Inzetkaart hulpdiensten
•
Verkeersplan
•
Omgevingsvergunning
•
Evenementenvergunning
•
Drank- en Horecavergunning
•
Werkboek politie-stadstoezicht-BOA´s
•
Draaiboek GHOR
•
Gastenlijst gemeente
•
Aanvragen herinneringsmedaille voor winnaar OLS
•
Aanbesteding plaatsing verkeersmaatregelen
•
Onderhoud/fysieke aanpassingen langs optochtroute en nabij feestweide
•
Input voor nieuwsbrieven OLS
•
Info t.b.v. website OLS 2013
Algemene conclusie OLS 2013 Stramproy
Het OLS 2013 in Stramproy behoort ongetwijfeld tot de beste OLS-en tot nu toe. Niet alleen
organisatorisch maar naar verwachting ook financiëel. Het totaal aantal personen op het Kinjer-OLS
overtrof alle verwachtingen. Bij het grote OLS van 7 juli bedroeg het aantal naar schatting zeker
40.000, inclusief de 148 schutterijen.
Organisatie
Goede en strakke organisatie. Veel taken en verantwoordelijkheden waren aan de 9 sectievoorzitters
gedelegeerd, wat uitstekend werkte.
Goede en fijne samenwerking, intern en extern.
Het bijzondere van een schutterij is hun organisatietalent. Misschien nog wat veel op het laatste
moment maar echter nooit te laat. Dit is inherent aan het werken met een vrijwilligersorganisatie.
Bijna alles wat bedacht is lukte. Veel nieuwe dingen zoals de OLS-App en de speciale folie om kogels
op te vangen. Opvallend veel publiciteit en media-aandacht vooraf.
Perfecte verzorging hoofdtribune: “komt binnen als vreemde; gaat weg als vriend”. Complimenten aan
de vrijwilligers die dit verzorgd hebben.
Servicegericht van het personeel: “Alsof iedereen een cursus bij Mc Donalds” had gehad. Ze werkten
met plezier.
Het weer
Bij ALLE activiteiten was er sprake van ideaal weer. Tijdens het OLS zelf was het wat aan de warme
kant maar niet te heet (28 gr C) en onbewolkt. De zonkracht was aan de hoge kant: 7.
Sfeer
Gigantisch feest: geweldig en erg gezellig. Gemoedelijkheid van schutterijen.
Relaxte sfeer ondanks het warme weer.
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Evaluatie specifiek sectie Overheid
Organisatie
• Laagdrempelige afstemming ambtelijk-bestuurlijk.
• Vergaderfrequentie eens per maand was prima.
• Meteen samenwerking gezocht met de stichting: werkte goed!
• Lijnen waren kort.
• Sterk punt dat we vroegtijdig en periodiek met elkaar aan tafel zaten waardoor er sprake was van
een goede informatie-uitwisseling en communicatie. Het feit dat vooral de laatste vergaderingen de
voorzitter van de sectie Terrein & Techniek aansloot werkte uitstekend. Dit vanwege de diverse
raakvlakken tussen beide secties.
• Goed dat er iemand vanuit het bestuur van de schutterij deel uit maakte van de sectie; dit i.v.m.
kennis van ins en outs van schutterijen, schuttersfeesten e.d.
• Een forse verbeterslag is gemaakt in de draaiboeken: één document pragmatisch van opzet en
overzichtelijk. Geen dubbelops meer en voor iedereen is het duidelijk. Vooral de inzetkaart met
daarop alle belangrijke telefoonnummers werkte in de praktijk erg goed (in één oogopslag alles wat
je tbv inzet moet weten). Advies: dit doorzetten naar andere evenementen in Weert/LimburgNoord.
• Aandachtspunt: belangrijk dat de vele OLS-draaiboeken (alle secties) op elkaar aansluiten.
Voorbeeld het laat opbouwen van de hoofdtribune waardoor er weinig tijd was voor controle door
de gemeente als vergunningverlenende instantie.
• Niet alle punten uit de inspectie vooraf van de wegen waren afgehandeld: er waren nog gaten in de
weg op de aan- en afvoerroute tussen Tungelroy en de feestweide.
• Pas op een laat moment (via de dorpsraad Tungelroy) de inwoners en aanwonenden geïnformeerd
over de aan- en afvoerroute van bezoekers en deelnemers van alle OLS-evenementen door hun
dorp.
• Het sponsor-OLS heeft bijgedragen aan het optimaliseren van de netwerken en het aanhalen van
de contacten.
Vergunningverlening
• Wat weinig mensen in de organisatie waren op de hoogte van wat in de vergunning bepaald is.
Door elkaar snel op te zoeken kon e.e.a. nog worden opgelost of moest er worden geïmproviseerd.
Oplossing: de leiding van de diverse secties (vooral Terrein & Techniek) tijdig duidelijk maken wat
voor zijn/haar taakgebied in de vergunning geregeld is.
• Veel voorzieningen/inrichtingen komen pas laat gereed waardoor in de gezamenlijke terreininspectie enkele dagen van tevoren niet alles kon worden meegenomen. Sommige zaken werden pas op
het laatste moment gerealiseerd, zoals de opstap naar de hoofdtribune.
• Tijdens de inspectie vooraf kon de grote tent(en) op de feestweide door de gemeente (na overleg
met de brandweer en de GHOR) niet direct worden goedgekeurd: masten stonden scheef, twijfels
over verankering masten enz. Vanwege het niet direct beschikbaar zijn van het tentenboek (
goedkeuringscertificaten tent, specificaties constructie tent e.d.) koste dit enige tijd.
Ervaringen tussen leverancier tenten en OLS-organisatie worden te weinig gedeeld. Denk aan het
zelf leggen van de vloeren in de tent.
De organisatie vaart op reputatie van de tentenleverancier (levert in België bij nagenoeg alle OLSen).
• Helicopterlandplaats bleek op het laatste moment naar een verkeerde plek te zijn verplaatst.
• Coördinator verkeer dient over alle relevante documenten te beschikken. Vergunning helivluchten
was niet in zijn bezit waardoor hij blij klachten zelf niet de check kon doen of de vluchten conform
vergunning provincie waren. Als vergunningverlenende instantie heeft de provincie tevens een
controlerende taak. Er zijn twijfels of de provincie hierop toe ziet.
• Algemene opmerking: financiële afwegingen mogen nooit ten koste van de veiligheid gaan.
Denk aan tent, tribune, helicoptervluchten e.d.
• Het geluidsniveau van de optredens in de tent(en) was redelijk fors, er zijn echter geen klachten
ingekomen. Het is zaak om hier vooraf goed op in te spelen.
• Bij vergunningverlening zekerheidshalve vooraf de Drank- en Horecavergunning ook alvast voor de
zondag na het uitkavelen afgeven. Dit i.v.m. de mogelijkheid van het uitlopen van het uitkavelen
van de zaterdag naar de zondag.
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• Kinjer OLS is uitgegroeid tot een volwaardig A-evenement en dient voortaan ook al zodanig
“aangevlogen” te worden.
Verkeer
• Wegbeheerders zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de veiligheid op de weg. Hiervoor
worden met alle wegbeheerders volgens vastgelegde richtlijnen afspraken gemaakt. Op basis
hiervan worden vergunningen verleend. Helaas is er door de OLS-organisatie zonder overleg tot
twee keer toe van vergunningen afgeweken. Hierdoor ontstonden ongewenste situaties.
Oplossing: vooraf met elkaar hetzelfde beeld delen, waarin duidelijke afspraken per activiteit
worden gemaakt. Zoals de opbouw en het afbreken van feestterreinen en tribunes en het
veranderen van publieksstromen.
Het op het laatste moment verplaatsen van het optreden van H&GZ naar grote tent elders op de
feestweide vroeg om het aanpassen van de route voor aan- en afvoer van verkeer, daardoor
ontstond er verwarring en kwam veel verkeersstromen op dezelfde locatie uit omdat spreiding niet
(meer) mogelijk was. De Vloedmolenweg was redelijk smal om voetgangers, fietsers en autoverkeer gelijktijdig af te wikkelen.
• Het was goed dat er vooraf ook een risicoanalyse van de verkeersstromen is gemaakt: wat als er
files ontstaan /een ongeluk gebeurt op aanrijroutes/calamiteitenroutes. Dit heeft iedereen scherp
gemaakt op de verkeersafwikkeling op met name de Vloedmolenweg.
• Bij wegwerkzaamheden is het belangrijk niet alleen de toezichthouder, maar ook de aannemer
kaarten van omleidingen te verstrekken (voorbeeld open breken deel van de calamiteitenroute).
Enkele dagen vóór het OLS van 7 juli werden we namelijk compleet verrast door het plotselinge
open breken van de St. Maartenslaan als onderdeel van de calamiteitenroute. Dit ondanks
vroegtijdige en goede interne afstemming met de afdeling Openbaar Gebied. Gelukkig kon nog
snel een nieuwe calamiteitenroute worden uitgestippeld, echter moesten de inzetkaarten en
draaiboeken worden aangepast waardoor er 2 versies in omloop waren.
Achteraf blijkt dat er sprake was van spaakverwarring bij de aannemer door aan te nemen dat een
calamiteitenroute een omleidingsroute is. Deze kwestie is door het hoofd van de Openbaar Gebied
apart geëvalueerd.
• Het was beter geweest de calamiteitenroute helemaal via de Veldstraat te laten verlopen of via
Veldstraat/Crixstraat. Het inrijverbod t.h.v. kinderboerderij Bééle Erfke werd massaal genegeerd.
• Het is aan te bevelen om alle plannen in zijn geheel aan te besteden. Nu kwamen er steeds deel
verzoeken binnen. Die passen niet binnen de fixed price, waardoor er onnodig meerkosten
ontstaan.
• Zeer goede, open en prettige samenwerking met de aannemer verkeersmaatregelen. Hij is zelf
schutter en draagt het OLS een zeer warm hart toe. Zijn schutterij deed ook mee. Hierdoor was
zijn flexibiliteit, service en aanpassingsvermogen groot. Ook was hij het goedkoopst.
• Rol van Peter Jetten als vrijwilliger (oud verkeersmentor politie en al tig jaren dé verkeersadviseur
bij OLS-en) is bijzonder waardevol en werkt uitstekend.
• Aandachtspunt is de inkom voor leveranciers en personeel voor op feestweide: men verwachtte
borden (is echter een zaak voor OLS-organisatie en specifiek voor de sectie Terrein & Techniek).
• De brandweer moest bijspringen om handjes te leveren bij ontbinden van publieksstromen: een
uniform werkt dan uitstekend. Aandachtpunt: een reserveploeg achter de hand houden om waar
nodig in te zetten voor het begeleiden van publieksstromen.
Openbare orde en veiligheid
• Zeer rustig verlopen evenementen. Slechts een paar kleine voorvallen
• Tip: consequent materiaal weghalen uit de tent (zoals plantenbakken en later op de avond
zitbanken) bij feesten.
• Het insmeren van tentmasten om inklimmen te voorkomen werkte preventief.
• De groep “Wir sind spitze”, tijdens de feestavond van het OLS op 7 juli, dweepte het publiek
onnodig op. Het is belangrijk om tijdig te downsizen (aandachtspunt).
• Belangrijk is een goede samenwerking tussen stewards van de OLS-organisatie en de politie om
publiek in de tent waar nodig te sussen.
• Bij feestavonden in de tent mag het publiek niet de boventoon voeren: security als back-up is
belangrijk omdat de organisatie zich soms alleen voelt te staan.
• De permanente politiepost op de feestweide op 7 juli werkte prima.
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• Politie op het terrein was langer nodig dan gepland. Om 23.00 uur afgeschaald i.p.v. om 20.00 uur.
• Vanwege de onbekendheid van de OLS-organisatie met de crisisorganisatie goede uitleg over
taken en verantwoordelijkheden gegeven in geval van een crisis. Dat werkte verhelderend.
• 0-minuten CoPI werkte perfect (de coördinatoren van alle disciplines konden direct in actie komen
en konden ter plekke met elkaar afstemmen ).
• De Officier van dienst evenementen (OvD-E) in het Commando Plaats Incident (CoPI) op het
terrein werkte perfect: dé kenner van het evenement rechtstreeks aan tafel (korte lijnen).
• Dank aan de gemeente Leudal voor het feit dat hun rampenambtenaar (AOV-er) de plek in wilde
nemen van de waarnemend AOV-er van Weert in het CoPI omdat laatstgenoemde projectleider
OLS was.
• Ervaringen met verslaglegging in het CoPI via het nieuwe LCMS-registratiesysteem waren goed;
belangrijk om de activiteit al van tevoren in LCMS aan te maken (tijdwinst).
• Goede samenwerking tussen politie, vrijwillige politie, Stadstoezicht gemeente en BOA´s van
Sinvest Toezicht & Handhaving.
• Extra aandacht gegeven aan opvangen en begeleiden bezoek Minister van BZK.
• Weersmonitoring: het dagelijks ontvangen van specifieke weersinfo m.b.t. locatie Stramproy van
Meteo Limburg werkte uitstekend.
Bereikbaarheid mobiele telefoons
• Het uitvallen van mobiele telefoons, I-phone/smartphones e.d. is belangrijk aandachtspunt. Bellen,
internetten en SMS met mobile telefoons was op het piekmoment van het OLS op 7 juli veelal niet
meer mogelijk.
• Oplossingsmogelijkheden: het plaatsen van een steunmast, het bellen van de organisatie via vaste
lijnen, prioriteren van GSM´s, het overschakelen van de GSM van 3G naar 2G. Bij locaties in de
grensstreek kan op een buitenlandse provider worden overgeschakeld omdat dit net wellicht niet is
overbelast. Aandere optie is het werken met sateliettelefoons. De ervaring van de GHOR is dat
bereikbaarheid mobiel hét probleem is bij alle grote evenementen. Dit moet opgelost worden!!!
Geneeskunde
Overzicht zorgcontacten grote OLS (7 juli 2013)
Aantal kleine
Aantal zorgcontact
Totale
Gemiddelde
ongevallen
(licht tot zwaargewond) behandelingsduur:
behandelingsduur:
Post:
Hoofdpost
40
36
17:31
00:29
Eettent
85
14
04:01
00:17
Totaal
125
50
Toelichting
•
•

•

Kleine behandelingen: denk aan schaafwond, wespensteek, verstuikingen, hoofdpijn, blaren etc.
Zorgcontacten: denk aan flauwte, suiker te kort, fractuur, allergische reactie na insectensteek, kneuzingen, hyperventilatie,
diarree
Waarvan 4 ambulanceritten. (denk aan hartklachten, hoge bloeddruk, pijn op borst)
•
In medische termen praat men over triage 1, 2, 3 en 4 (kleine ongevallen niet meegeteld)
•
Triage 1 (zwaar) : 0
•
Triage 2 (middel) : 4
•
Triage 3 (licht) : 46

Qua zorgcontacten was dit het rustigste OLS in Limburg-Noord ooit.
Kinjer-OLS (25 juni)
• Het Kinjer-Ols is als evenement te groot om alleen door lokale EHBO-vereniging verzorgd te
kunnen worden.
Grote OLS (7 juli)
• Bijzonder aandachtspunt is de ontbinding van de optochtstoet aangekomen op de feestweide.
Er was voldoende vrije ruimte op de weide voor de ontbinding.
Oplossingen: vooraf afzetten en duidelijker aangeven evenals het aanwijzen van een coördinator
specifiek voor het ontbinden. Nog beter letten op locatie waterbakken met sponzen aan het einde
van de optochtroute op de feestweide. Wellicht nog effectiever om EHBO-ers met emmers water
en sponzen aan het einde van de optochtroute in te zetten.
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• Complimenten voor de snelle en adequate hulpverlening van EHBO-ers en NRK-hulpverleners.
• De bezetting EHBO-ers had later op de avond afgebouwd moeten worden, waarbij er tot aan het
einde altijd een groepje EHBO-ers moet blijven (aandachtspunt).
• Huisartsenpost beweerde niet te zijn geïnformeerd. Dit is niet terecht, zij hebben toegang tot de
gegevens van de GHOR.
Representatie
• Al in oktober/november aanvragen van herinneringsmedaille e.d. beide Koninklijke Huizen
(Nederland en België) omdat dit veelal een langlopende procedure is.
• Verwarring over koninklijk beschermschap van het OLS als gevolg van de troonwisseling van
Koningin Beatrix naar Koning Willem-Alexander (wiens foto moet in het programmaboekje).
• De afstemming tussen de gastenlijsten van de gemeente en die van de Federatie luistert nauw
(voorkomen van dubbelops en kritisch zijn met uitnodigen van personen die al jaren niet komen).
• Betere afstemming tussen OLS-Federatie, Overheid en OLS-organisatie. Vooral bij het officieel
deel in de ochtend.
Aandachtspunt: als één geheel vanuit de tent naar de feestweide gaan t.b.v. de ceremoniële
opening. Nu was het onlogisch samengesteld, vielen er grote gaten en werd coördinatie gemist.
Overig
• Sterk punt: grootte van het terrein.
• Alle evenementen van het OLS (zeker Kinjer OLS en wellicht ook het Sponsor OLS) dienen
vanwege hun omvang apart geëvalueerd te worden. Nu wordt alleen het OLS zelf geëvalueerd. In
de voorbereiding zien we dat alle aandacht uit gaat naar het grote OLS en zijn de overige
activiteiten afgeleiden. Voortaan meer aandacht laten uitgaan naar alle evenementen. Vooral het
Kinjer-OLS met meer dan 12.000 bezoekers vraagt om meer aandacht qua voorbereiding vanuit de
Overheid.
• De subsidieverlening van de provincie voor het Kinjer- en het grote OLS vraagt om een andere
aanpak door de provincie. Tot nu toe wordt deze gelabeld aan een bestaande subsidieregeling
waardoor overdreven bureaucratie ontstaat en er een detailniveau m.b.t. de aanvraagprocedure
wordt gevraagd die niet meer in verhouding staat. Dit probleem herhaalt zich steeds zo is ons bij
navraag gebleken.
• Vroegtijdig in kaart brengen van bezorgfuncties langs optochtroute tijdens het Kinjer-OLS: op het
laatste moment zijn de vuilnisophaaltijden nog aangepast.
• Polsbandjes i.v.m. geen alcohol beneden de 18 jaar niet gelopen zoals het had gemoeten.
Ambtelijke inzet OLS
Functie
Projectleider
Vergunningverlening
Communicatie
Verkeer*
Secretariële ondersteuning
Opzichter openbaar gebied
Evenementen
Cultuur-schutterijen
Milieu
Veiligheid**
*
**

Totaal aantal uren
525
179
125
90
70
68
49
11
8
4
1.129
uitvoering verkeer lag bij oud verkeersmentor politie (vrijwilligerswerk)
de projectleider heeft veiligheidsaspecten overgenomen
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Financiën
Bij besluit van 12 december 2012 heeft de gemeenteraad van Weert t.b.v. het OLS in Stramproy
een werkkrediet beschikbaar gesteld van € 150.000,-. Van dit krediet is € 75.000,- geraamd als
uitvoeringskosten vanuit de sectie Overheid en € 75.000,- werd vrij gehouden als een soort
garantiebudget voor de OLS-organisatie in geval van grote tegenvallers.
Kostensoort
Advertenties
Bijdrage ontvangsten
Subsidie
Geneeskunde, hygiëne en veiligheid
Herinneringen tbv sectieleden/gemeente
Sherpen, linten en rosetten
Huur verkeersvoorzieningen
Niet reguliere inzet vakdisciplines
gemeente
Kosten vergunning en toestemming
Overige kosten
Totaal

Begroot bedrag
€ 2.200,-16.500,-6.000,-14.500,-550,-300,-13.500,-20.000,--

Gerealiseerd bedrag
61,88
2.985,60
6.000,00
16.640,48

800,-650,-€ 75.000,--

1.100,12.270,17.025,84
1.008,77
1.484,25
58.576,82

In bovenstaand overzicht moeten nog een paar (kleine) facturen worden verwerkt.
Geconstateerd kan worden dat ruim binnen het uitvoeringsbudget van € 75.000,- is gebleven.
Vanwege de verwachte goede financiële resultaten van het OLS hoeft geen aansprak op het deel
garantiebudget van € 75.000,- te worden gedaan.

Weert, augustus 2013
Sectie Overheid OLS 2013 Stramproy
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Bijlage

1.

Evaluatiematrix
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Evaluatie Matrix OLS 2013
Bijlage
Organisatie:
Algemeen
Organisatie OLS

Organisatie:
Sterke
punten
Organisatie OLS
Keuze terrein (grootte)
Professionele organisatie

Organisatie:
Aandachtspunten
Organisatie OLS
Bereikbaarheid mobile telefonie

Organisatie:
Conclusie/aanbevelingen
Organisatie OLS
Steunmast
Sateliettelefoons

Gemeente Weert

Gemeente Weert
Bereidheid en betrokkenheid alle
partijen om van dit feest een succes
te maken
Splitsing algemene zaken en
veiligheidszaken positief en werkt
tijdbesparend
Rolverdeling binnen gemeente
werkt goed
Van begin aan direct goed opgepakt
en in goede harmonie
samengewerkt met de diverse
afdelingen

Gemeente Weert
Belangen Stichtingsbestuur en
Federatiebestuur kunnen tegenstrijdig
zijn, v.b. de helikoptervluchten
Met name het eenmalige karakter van
de stichting met ieder jaar nieuwe
organisatoren vraagt enorm veel
inspanning van een stichting
Stichting werkt met veel vrijwilligers
afspraken over wie waar
verantwoordelijk voor is, is niet altijd
duidelijk, veel dubbele zaken, waardoor
zaken aan de aandacht kunnen
ontsnappen
Waken dat veiligheid gewaarborgd blijft.
In een vroeg stadium aandacht voor
kwaliteit van zaken die geplaatst gaan
worden. O.a. tenten en tribune etc.
(constructie, bevestiging etc.)
Voldoende aandacht voor diverse side
events.
Het Kinder OLS in toekomst aanmerken als een apart A-evenement
Naleven afspraken en
vergunningvoorschriften
Nog meer onderlinge afstemming
tussen afdelingen onderling om
verrassingen als openbreken
calamiteitenroute te voorkomen.

Gemeente Weert
Deze format doorvoeren naar andere A- evenementen

Brandweer
- Prima OLS

Brandweer
- Samenwerking hulpdiensten
- oppakken van wijzigingen door
organisatie

Brandweer
- Bereikbaarheid. Door werkzaamheden aan
de weg is hierover op laatst nog
gediscussieerd over de calamiteitenroute.

Brandweer
- Communicatie open houden.

GHOR
Rustigste OLS ooit qua
zorgcontacten
Gezellige sfeer
Leuke onderlinge samenwerking

GHOR
Voorbereiding in werkgroepen
Overheid en Hulpdiensten zijn erg
goed en efficiënt verlopen
Wijze van terreininspectie
Samenwerking CoPIi leden
Inzet Geneeskundig was
voldoende
Waterpunten

GHOR
Openstaande punten na
terreinverkenning zijn erg laat opgepakt.

GHOR
- Terreinoplevering eerder gereed.

