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EVALUATIE MATRIX BOSPOP 2014

Algemeen

Sterke punten

Aandachtspunten

Organisatie

Vanwege nat weer vertraging in opbouwplanning.

Prettige samenwerking met alle partijen.

Kiss- en Ride locatie elders situeren.

Op zaterdag circa 8000 bezoekers en op zondag
circa 6000 bezoekers ontvangen.

Omwonenden

Heel gezellig festival.

Conclusie/aanbevelingen

Verkeersplan en parkeerplan herzien en
verruimen.
Verkeer en parkeren nu onvoldoende (en dat met om ovelast buurtbewoners verder terug te
op het hoogte punt 8000 bezoekers) uitbreiding dringen.
is noodzakelijk om veiligheid te kunnen
garanderen.
Ontsluiting gebied te verbeteren.
Afspraken pager GHOR wel of niet vooraf
duidelijk maken.

Afstand parkeren en festivalterrein verkleinen
waardoor ontsluiting sneller verloopt.

Bewonerskaarten werkte prima.

Oversteken (dronken) mensen Eindhovenseweg.

Verkeersstromen nader onderzoeken en op
cruciale plaatsen aanpassen / beter doseren.

Beschikbaarheid van telefoonnummers
zeer positief.

Bord fietsaanduiding Stienestraat stond op
verkeerde plaats, en onvoldoende, verwarring
voor fietsers.

Geplaatste borden controleren op juistheid.

Verlichting op Stienestraat ontbreekt/te weinig.

Posten bemannen voor aan de Stienenstraat.
Mensen goed instrueren over wie wel en wie niet
doorgang heeft.

Uitstroom is chaotisch verlopen.

Meer verlichting aanbrengen.

Meer verkeersbewegingen dan vooraf
verwacht/voorzien, m.n. uitgang 24 uurs tent,
ook tijdens op- en afbouw en vanwege
wateroverlast.

Beschikbaarheid telefoonnummers.

Op Stienestraat ook auto's (mn zondag).

Bewonerskaarten aanhouden.

Bermkanten beschadigd, controle na Bospop
geen excessen aangetroffen.
Allert blijven op geluid 'snachts vanuit 24-uurs
tent. Geluid door onnodig rondrijden met
voertuigen 'snachts door organisatie voorkomen.
Bezoekers / Publiek

Pendeldienst niet goed georganiseerd. Te weinig
bussen. Te weinig verlichting. Onvoldoende
bemensing bij vertrekpunt. pendeldienst.

Gemeente Weert / AOV

Goede overlegstuctuur, goede, korte en
tranasprante communicatielijnen.

Structuur handhaven.

Gemeente Weert / Verkeer
Gemeente Weert / Milieu

Parkeerplan nader onderzoeken verbeteren. Met
name het nu gebruikte noodplan.

Verkeerstromen nader bezien en bijstellen voor
volgende editie.
Geen klachten over geluidoverlast.

Doorgroeipotentieel.

Ondergrond terrein bij slecht weer.

Huidige locatie geschikt.
Normering volgende editie gelijk houden.

Gemeente Weert / Stadstoezicht

Minder bezoekers door weersomstandigheden en
wegen slecht begaanbaar.

Goede communicatie onderling.

Calamiteitenroute tijdens controles vrij, vrijdag en
zaterdag.
Gemeente Weert / Vergunningen

Afgeplakte borden zijn niet rechtsgeldig, orginele Orginele stopverboden plaatsen.
borden plaatsen ( stopverboden).
Doorgang Weijerkesweg vrijdagmiddag
geblokkeerd door het aanrijden caravans/auto's
richting terrein.

Doorgang vrijhouden op de Weijerkesweg.

Gebruik P1 te laat ingezaaid?

Overleg structuur werkt prima.

Noodplan parkeren onvoldoende, pendeldienst te Informatie avond met bewoners, bewoners eerder
weinig / te veel stromen op één route.
uitnodigen, tweerichtingsverkeer in toekomst.

Veel werk moeten verzetten richting bewoners door
de wijze van communicatie met bewoners door
Bospop.

Terrein uitermate geschikt voor een
festival als Bospop.

Eindhovenseweg blijft aandachtspunt ivm
oversteken (al dan niet beschonken) personen.

Verkeersplan en parkeerplan herzien.

Rijks Water Staat actief betrekken verkeer- en
parkeerplan 2015.
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Algemeen

Sterke punten

Aandachtspunten

Gemeente Weert / Openbaar Gebied

Conclusie/aanbevelingen
Maaien voor Bospop inplannen.
Greppels, beken, sloten en duikers voor Bospop
laten controleren of ze open en schoon zijn.
Afwatering.
Bebording bij inspectie meenemen en controleren.
Rivierenweg controleren op gaten en kuilen.

Politie

Goed verlopen festival met weing incidenten.
Separate rapportage (vertrouwelijk).

Brandweer

Goed georganiseerd.

GHOR

SINVEST
Multidisciplinair

Extra inzet op Stienestraat gehad.

Goede afstemming. Goed verlopen
festival.
Ervaren en professionele organisatie.

Verkeer- en parkeerplan.

Betere toegangscontrole + parkeren op
invalswegen.

Camping compatimentering herzien.

Juiste blusmiddelen gebruiken.

Advies over blusmiddelen.

Terreinen spaarzaam verlicht.

Verlichtingsplan, orientatie-verlichting uitbreiden,
met name tussen 24-uurstent, camping en
festivalterrein.

Grootte compartimenten camping herzien.

Duidelijke communicatie over calamiteitenoroute.
Aftikken in overleg.

Samenwerking preparatief COPI.

Bls + kwaliteit niet volledig op orde

Controle kwalificatie verpleegkundigen.

Planvorming compleet en duidelijk en op
tijd.
Communicatie EHBO en OVD-G.

Verpleegkundige via juiste organisatie inhuren.

Tijdig pager en rugzak leveren.

Aanwezigheid is als positief ervaren door
de omwonenden.

Geen bijzonderheden.

Inzet herhalen.

Scenarioanlayse goed uitgevoerd.
Inzetkaart volledig.
Inspectie comform afspraak.

Feiten

Festival dag 1: 14 zelfzorgcontacten
1 combinatiegebruik drugs/alcohol
36 letsel ; 1 zwangeren hulpverlening
3 naar huisarts
Festival dag 2: 9 zelfzorgcontacten
32 letsel ; 2 brandwondem ; 2 diversen
1 naar huisarts
Camping dag 1: 1 letsel
Camping dag 2: 2 zelfzorgcontacten ; 9 letsel
1 hartklachten ; 2 diversen ; 2 naar huisarts
Camping dag 3: 28 letsel ; 2 naar huisarts
Camping dag 4: 5 letsel

