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Inleiding 
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U heeft op 27 juni 2022 nanens 

een aanvraag ingediend voor een vergunning voor het evenement “Neighbours at 

the Beach 2022”, te houden op 27 augustus 2022. U heeft daarbij in eerste instantie 

het strand tussen Beach Club O en Van Roon aangegeven als beoogde locatie. 

Zaterdag 27 augustus 2022 was echter al gereserveerd als reservedatum voor het 

Ibizafestival. Een mogelijke samenloop van het Ibizafestival op de Koningin 

Wilhelmina Boulevard met het door u op het strand voor die boulevard te 

organiseren evenement is niet wenselijk en praktisch onhaalbaar. Na overleg met de 

evenementencoördinator heeft u gekozen voor een andere locatie, namelijk het 

strand tussen afrit 5 en afrit 6 ten zuiden van de Zeester. Uw aanvraag is in die zin 

aangepast. 

In uw oorspronkelijke aanvraag werd uitgegaan van een feest voor maximaal 2000 

bezoekers. Uitgaande van de norm “één beveiliger per 150 bezoekers”, zouden er 

minimaal 14 gecertificeerde beveiligers aanwezig moeten zijn tijdens het 

evenement. Per mail van 10 augustus 2022 heeft u mij laten weten dat het niet lukt 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



om zoveel beveiligers te contracteren. U heeft daarom besloten tot het afschalen 

van het evenement naar maximaal 1500 bezoekers. Ik ben in deze vergunning 

uitgegaan van die wijziging van de aanvraag. 

Uit de aanvraag blijkt verder dat het hier gaat om een festival voor jongeren rond de 

30 jaar. De gevarieerde programmering bestaat uit de volgende drie onderdelen: 

- Muziek (lokale dj’s en live optredens),; 

- Weliness (Hot & coldtups, massage); 

- Culinair (Foodstands in samenwerking met Noordwijkse ondernemers). 

In de aanvraag is aangegeven dat er een minimum leeftijd voor bezoekers zal 

worden aangehouden van 18 jaar. Er zal gebruik worden gemaakt van voorafgaande 

kaartverkoop door middel van een ticketsysteem. Het festival zal plaatsvinden op 

een afgesloten terrein. De indeling van het terrein is vastgelegd op de bij de 

aanvraag gevoegde plattegrond. Verder geeft u aan dat het terrein zal worden 

omsloten door bouwhekken voorzien van doek en bamboematten. In de aanvraag is 

beschreven welke verkeers- en veiligheidsmaatregelen u zult nemen om het 

evenement op een ordelijke en veilige wijze te laten plaatsvinden. Tevens is in de 

aanvraag aangegeven dat Gebroeders van der Putten zal zorgen voor het transport 

van materialen naar het strand. Zij zullen de materialen vroeg in de ochtend van de 

opbouwdag aanleveren in zeecontainers, waardoor eventuele hinder voor 

paviljoenhouders of strandgasten zoveel mogelijk wordt beperkt. 

Wellicht ten overvloede wijs ik er nadrukkelijk op, dat de aanvraag onderdeel 

uitmaakt van deze vergunning. Dat betekent dat u moet doen wat er in de aanvraag 

staat, tenzij daarvan op grond van de aan deze vergunning verbonden voorschriften 

moet worden afgeweken. 

Tot slot doet u een verzoek om tijdens het festival zwakalcoholhoudende drank te 

mogen verstrekken. 

De aanvraag voldoet aan de eisen die daaraan zijn gesteld in de artikelen 4:1 en 4:2 

van de Algemene wet bestuursrecht en is daarom in behandeling genomen. 

Wettelijke basis 

Op grond van artikel 2:25 APV is het verboden om zonder voorafgaande vergunning 

van de burgemeester een evenement te organiseren. 

Op grond van artikel 3 van de Alcoholwet is het verboden om zonder daartoe 

strekkende vergunning het horecabedrijf uit te oefenen. Artikel 35 van die wet biedt 

mij de mogelijkheid ontheffing te verlenen van dat verbod. 
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Adviezen 

Volgens het risicoanalysemodel van de Veiligheidsregio Hollands Midden valt het 

evenement onder de classificatie B-evenement. Het betreft een evenement met een 

gemiddeld risico, waarbij mogelijk sprake kan zijn van risico’s voor de openbare 

orde of veiligheid. Om die risico's zoveel mogelijk te ondervangen acht ik het 

noodzakelijk voorschriften aan de gevraagde vergunning te verbinden. Over de 

onderhavige aanvraag heb ik advies gevraagd aan onder andere politie, brandweer 

en GHOR. Een deel van die adviezen is in het voortraject rechtstreeks aan de 

organisator doorgegeven en verwerkt in de aanvraag. Voor het overige zijn de 

adviezen verwerkt in de vergunningsvoorschriften. 

Zienswijzen 

Op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht kan een ieder een 

zienswijze indienen voorafgaande aan het nemen van een beslissing op een 

aanvraag. Van die gelegenheid is gebruik gemaakt door 

namens Koninklijke Horeca Nederland Afdeling Noordwijk (verder: KHN-Noordwijk) 

en door _algemeen directeur van Hotels van Oranje). Weliswaar 

wordt in hun brieven gesteld dat het zou gaan om “bezwaren”, maar aangezien een 

bezwaarschrift pas mogelijk is nadat een beschikking is afgegeven, ga ik er vanuit 

dat de bedoelde brieven moeten worden beschouwd als zienswijzen. Ik heb die 

daarom als zodanig betrokken bij mijn overwegingen en de indieners daarvan op de 

hoogte gesteld. 

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

De ingediende zienswijzen komen grotendeels overeen en komen er (kort 

samengevat) op neer dat gevreesd wordt voor: 

- geluidoverlast voor reguliere strandbezoekers, nabijgelegen strandpaviljoens en 

omwonenden; 

- materiële schade door massaliteit in een relatief klein gebied; 

- overlast voor de omgeving door het stallen van fietsen en 

- belemmering van de exploitaties van de strandpaviljoens. 

Tevens wordt gesteld 

- dat er sprake zou zijn van een concurrentievoordeel voor festivalorganisaties ten 

opzichte van strandpaviljoenhouders; 

- dat het evenement schadelijk zou zijn voor het imago van kwaliteitsbadplaats en 

dat de beeldvorming zal zijn dat de overlast wordt veroorzaak door 

strandexploitanten; 

- dat het strand van Noordwijk te klein zou zijn voor een festival als Neighbours at 

The Beach; 

- dat er met name tegen de voorgenomen locatie tussen de Strandpaviljoens Van 

Roon en Beachclub O (zijnde de oorspronkelijk beoogde locatie) grote bezwaren 

zijn; 
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- dat het tegenstrijdig zou zijn om foodtrucks op het strand toe te staan terwijl de 

vaste strandondernemers beperkingen worden opgelegd en 

- dat er gevreesd wordt voor een gebrek aan controle op naleving van NIX18. 

Bovendien wordt opgemerkt, dat er ook ten aanzien van de in 2019 en 2021 

gehouden Neighbours-festivals zienswijzen zijn ingediend, waarbij die zienswijzen 

niet hebben geleid tot het niet verlenen van de betreffende vergunningen. 

Ten aanzien van de ingediende zienswijzen heb ik het volgende overwogen. 

Geluidoverlast 

Er kan inderdaad sprake zijn van geluidoverlast als gevolg van het festival. Dat is bij 

heel veel evenementen het geval, dus zeker niet ongebruikelijk. Sterker nog: het is 

inherent aan het verlenen van een vergunning dat iets wordt toegestaan wat 

normaal gesproken niet mag. Bij een evenementvergunning kan dat inderdaad 

betekenen, dat er wordt toegestaan dat er tijdens het evenement in enige mate 

(geluid-) hinder voor derden wordt veroorzaakt. Die hinder mag echter niet 

overmatig zijn. Daarom worden aan de vergunning geluidvoorschriften verbonden. 

Met inachtneming van die geluidvoorschriften kan in voldoende mate tegemoet 

worden gekomen aan de bescherming van de belangen van de omgeving tegen 

(geluid-) hinder. 

Materiële schade door massaliteit in een relatief klein gebied 

Inderdaad kan door de aanwezigheid van een grote groep mensen de kans op 

schade toenemen. Die situatie doet zich ook voor op bijvoorbeeld een mooie 

stranddag waarbij vele duizenden personen het Noordwijkse strand bezoeken 

Natuurlijk ben ik mij ervan bewust, dat festivalgangers niet over één kam geschoren 

kunnen worden met bijvoorbeeld badgasten. Ik heb daarbij echter overwogen, dat er 

tijdens voorgaande edities van het Neighboursfestival geen toename van materiële 

schade is geconstateerd. In ieder geval niet in die mate, dat op basis daarvan de 

gevraagde vergunning geweigerd zou moeten worden. 

Overlast door gestalde fietsen 

Voor wat betreft de mogelijke hinder door gestalde fietsen moet worden opgemerkt, 

dat ook tijdens mooie stranddagen het aantal in de buurt van het strand gestalde 

fietsen groot is. De hinder of overlast van de gestalde fietsen van bezoekers van het 

festival zal naar verwachting niet significant afwijken van de situatie tijdens reguliere 

drukke stranddagen. 

Belemmering van de exploitatie 

In redelijkheid valt inderdaad niet uit te sluiten, dat een festival dat plaatsvindt op 

relatief korte afstand van twee strandpaviljoens een zekere mate van belemmering 

vormt voor de exploitatie van die paviljoens. Dat is dan ook de reden, dat het in de 

regel verboden is een dergelijke activiteit te organiseren. Er is echter geen sprake 
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van een absoluut verbod, maar van een vergunningenstelsel: het is verboden een 

evenement te organiseren, tenzij daarvoor door mij een vergunning is verleend. Het 

wezenlijke verschil tussen een dergelijke vergunningsplicht en een absoluut verbod 

is nu juist, dat het voor een initiatiefnemer mogelijk is en moet zijn, om een 

vergunning aan te vragen. En als er geen wettelijke/beleidsmatige reden is om de 

vergunning te weigeren, dan moet die vergunning ook daadwerkelijk verleend 

worden. Bij het verlenen van vergunningen moet er echter nadrukkelijk voor worden 

gewaakt dat onder andere eventuele hinder en overlast worden beperkt, zowel in de 

mate daarvan als in tijd/frequentie. Met het verlenen van één vergunning per jaar, 

voor een festival van één dag en onder voorschriften ter beperking van de mate van 

mogelijke hinder, kan in redelijkheid niet worden gesteld dat de belangen van de 

naastgelegen paviljoenhouders overmatig worden geschaad. Een evenement van 

deze omvang, duur en frequentie moet worden beschouwd als alleszins redelijk en 

de eventueel daarvan ondervonden belemmering van de exploitaties behoort tot 

normaal ondernemersrisico 

Concurrentievoordeel 

In de zienswijze wordt niet onderbouwd of toegelicht op welk concurrentievoordeel 

wordt gedoeld. Op zich maakt dat voor mijn overwegingen niet uit. Het voorkomen 

van (oneerlijke) concurrentie is namelijk geen belang dat wordt beoogd te worden 

beschermd door de APV. Dat betekent dat ik bij mijn overwegingen ten aanzien van 

de beslissing op de vergunningaanvraag geen rekening mag houden met eventuele 

gevolgen voor concurrentieverhoudingen 

Imago en beeldvorming 

In zijn algemeenheid wordt in Noordwijk gestreefd naar een uitgebreid en 

afwisselend aanbod van evenementen. Niet valt in te zien waarom een evenement 

als Neighbours at the Beach het imago van Noordwijk zou schaden. In de zienswijze 

wordt daar ook geen onderbouwing voor gegeven. 

De in de zienswijzen naar voren gebrachte vrees, dat inwoners van Noordwijk 

eventuele hinder zullen relateren aan de exploitatie van strandpaviljoens snijdt mijns 

inziens geen hout. Met alle publiciteit over Neighbours at the Beach lijkt mij die 

vrees ongegrond. Maar zelfs als die vrees deels terecht zou zijn, dan zou dat geen 

grond zijn waarop ik een weigering van de vergunning zou kunnen baseren. 

Het strand in Noordwijk is te klein 

Noordwijk heeft één van de langste stranden van Nederland. Het is dus zeker niet 

klein te noemen. Niettemin wordt door de gemeente Noordwijk onderkend, dat het 

strand door zeer veel mensen wordt gebruikt en voor veel uiteenlopende activiteiten. 

Het is daarom van belang om goed afgewogen keuzes te maken over de op het 

strand toe te laten activiteiten. Die afwegingen zijn verwoord en vastgelegd in de (na 

een uitgebreid participatietraject) door de gemeenteraad vastgestelde Strandnota 

2022-2026. In die nota is onder andere bepaald dat er op het strand maximaal 1 
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ééndaags feest of festival (tot 2000 personen) voor de doelgroep jongeren 

georganiseerd mag worden. 

Locatie 

In de zienswijze wordt aangegeven dat men het in algemene zin al niet eens is met 

de organisatie van het festival op het strand, maar dat vooral de voorgenomen 

locatie tussen de Strandpaviljoens Van Roon en Beachclub O als onwenselijk wordt 

beschouwd. De zienswijze heeft wat dat betreft betrekking op de oorspronkelijk 

beoogde locatie. Inmiddels gaat de aanvraag echter uit van het strand tussen de 

Branding en de Zeester als locatie. 

Ik heb overwogen, dat het niet aan mij is om een locatie aan te wijzen waar iemand 

zijn of haar evenement moet organiseren. De keuze voor een locatie ligt geheel bij de 

initiatiefnemer. De initiatiefnemer vraagt vergunning aan voor een bepaalde locatie en 

het is vervolgens aan mij om op objectieve wijze te toetsen of er al dan niet een 

juridische grondslag is om de gevraagde vergunning te weigeren. 

Ik heb, mede gelet op de door mij ingewonnen adviezen, geen grond om tot weigering 

van de vergunning voor de locatie tussen de Branding en de Zeester over te gaan. 

Daarbij is niet van belang of dit al dan niet de meest optimale locatie is voor het 

festival. De omstandigheid dat er wellicht een meer optimale locatie elders beschikbaar 

zou zijn biedt mij geen juridische grondslag voor een eventuele weigering. 

Foodtrucks 

De in de zienswijze gestelde tegenstrijdigheid tussen het enerzijds toestaan van 

foodtrucks tijdens het evenement en het anderzijds opleggen van beperkingen aan 

strandexploitanten wordt niet onderbouwd. Onbekend is ook op welke beperkingen 

wordt gedoeld. 

Controle NIX18 

Voor het evenement wordt een toegangsregime gehanteerd met een minimale 

leeftijd voor bezoekers van 18 jaar. Het schenken van alcoholhoudende drank aan 

personen die niet onmiskenbaar ouder dan 18 jaar zijn wordt daarmee voorkomen. 

Omdat in de zienswijzen verder geen onderbouwing wordt gegeven van de vrees 

voor onvoldoende controle op naleving van NIX18 kan ik daar ook niet nader op 

ingaan. Overigens merk ik op dat bij het vergunningsverleningsproces “slechts” 

rekening gehouden moet worden met de handhaafbaarheid van de in de vergunning 

opgenomen voorschriften en bepalingen. De daadwerkelijke handhaving is geen 

onderdeel van het vergunningsproces en eventuele zorgen daarover kunnen dan 

ook formeel gezien geen deel uitmaken van de ingediende zienswijzen. 

Zienswijzen eerdere edities 

In de zienswijzen wordt opgemerkt, dat de in de zienswijzen verwoorde bedenkingen 

en ongenoegens reeds eerder, namelijk in het kader van voorgaande edities van het 

festival, naar voren zijn gebracht. Daarbij wordt opgemerkt, dat die zienswijzen er 
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niet toe hebben geleid dat de vergunningen voor die eerdere edities zijn geweigerd. 

Die (op zich terechte) constatering mag echter niet worden uitgelegd als ware er 

onvoldoende aandacht besteed aan die zienswijzen. Ook mag niet de conclusie 

worden getrokken dat (de indieners van) zienswijzen niet serieus worden genomen. 

Verre van dat. Ik neem wel degelijk alle signalen die ik krijg serieus. Ingediende 

zienswijzen betrek ik bij mijn overwegingen, net zoals ik dat doe met bijvoorbeeld de 

adviezen van politie, brandweer en GHOR. 

Gelet op al het voorgaande ben ik van oordeel, dat de ingediende zienswijzen 

voor mij geen aanleiding zijn de gevraagde vergunning te weigeren. Daarbij vind ik 

het van belang te benadrukken, dat een deel van de zienswijzen vanuit de optiek 

van de indieners wellicht zeer legitiem lijkt te zijn, maar dat ik mij bij mijn beslissing 

op de aanvraag moet houden aan de reikwijdte van de Algemene plaatselijke 

verordening Noordwijk 2021 en slechts een vergunning mag weigeren indien en voor 

zover het bepaalde in artikel 1:8 van die verordening daarvoor een gegronde 

aanleiding biedt. Aangezien daarvan in dit geval geen sprake is, vormen de 

ingediende zienswijzen geen grond voor weigering van de gevraagde vergunning 

Nadere overwegingen 

Evenementvergunning 

Bij de aanvraag is een gedegen Veiligheidsplan gevoegd. Gelet op dat plan en 

eerder door u georganiseerde evenementen heb ik er vertrouwen in dat het 

evenement op een juiste en veilige manier wordt georganiseerd. 

Voor wat betreft de eindtijd van het festival heb ik overwogen dat ook de belangen 

van omwonenden voor mij zwaar meewegen. Het festival start om 13.00 uur en u 

verwacht dat de meeste bezoekers rond 17.00 uur op het festivalterrein aanwezig 

zijn. Ik acht een eindtijd van 23.00 uur alleszins redelijk en recht doen aan de 

belangen van zowel de organisatie, de bezoekers als de omwonenden. Ik verbind 

aan deze vergunning dan ook de voorwaarde dat het feest mag duren tot uiterlijk 

23.00 uur. 

Voor wat betreft de beveiliging tijdens het evenement vind ik het noodzakelijk dat er 

per 150 bezoekers een beveiliger van een gecertificeerd beveiligingsbureau 

aanwezig is. Dit om de openbare orde en veiligheid te bewaken tijdens het 

evenement. Deze beveiligers moeten zowel op het evenemententerrein zelf als in de 

nabijheid daarvan toezicht houden op (komende en gaande) bezoekers. U heeft 

aangegeven dat u het aantal bezoekers wenst te beperken tot maximaal 1500. Dat 

betekent dat er tijdens het evenement minimaal 10 gecertificeerde beveiligers 

aanwezig moeten zijn. (Het maximum aantal bezoekers is zekerheidshalve ook in 

een voorschrift vastgelegd.) 

Ten aanzien van het ten gehore brengen van muziekgeluid heb ik overwogen, dat 

het noodzakelijk is om enige beperkingen aan te geven. Bij het redigeren van de 

voorschriften is voor wat betreft de toelaatbare gevelbelasting aangesloten bij de 
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norm zoals ook in de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 is 

opgenomen voor luidruchtige festiviteiten van inrichtingen zoals bedoeld in de Wet 

milieubeheer. Er is daarom uitgegaan van een maximum gevelbelasting van 75 

dB(A). Voor de evenementlocatie geldt, dat de dichtstbijzijnde gevel ligt op ca. 140 

m afstand. Dat betekent dat als bronniveau max. 126 dB(A) is toegestaan, hetgeen 

neerkomt op ca. 92 dB(A) ter plaatse van het publiek (op 20 m van de boxen). Gelet 

op de plaatselijke situatie is het echter praktisch om de normen te relateren aan 

plaatsen waar de uitvoering van geluidmetingen eenvoudiger uitvoerbaar is. Door 

middel van extrapolatie zijn daarom voor 3 referentiepunten de geluidsnormen 

bepaald. De referentiepunten zijn als volgt: punt 1 (=op het trottoir voor Seehorst), 

punt 2 (=waar afrit 6 kruist met de parkeerkom), punt 3 (= waar afrit 5 kruist met de 

parkeerkom). Bij de editie van het festival in 2019 (dat op dezelfde locatie plaats 

vond) is gebleken dat deze voorschriften naleefbaar en niet te knellend zijn 

Ik ben van mening dat door het stellen van voorschriften in voldoende mate kan 

worden gewaarborgd dat er niet voor een verstoring van de openbare orde of het 

ontstaan van ernstige overlast gevreesd hoeft te worden. Tevens is er geen reden 

om aan te nemen dat de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of 

goederen in gevaar zal komen of dat er gehandeld zal worden in strijd met de 

zedelijkheid of gezondheid. 

Wel wijs ik u er (nogmaals) met nadruk op, dat de aanvraag onderdeel uitmaakt van 

de vergunning, zodat de door u aangeleverde stukken niet vrijblijvend zijn. U moet 

handelen overeenkomstig hetgeen is beschreven in de aanvraag tenzij daar op 

grond van de aan deze vergunning verbonden voorschriften van moet worden 

afgeweken. 

In dat kader hecht ik vooral groot belang aan het waarborgen van de 

voorgeschreven inzet van (beveiligings-) personeel. In het bij de aanvraag 

behorende document “NO show personeel op Neighbours at the Beach 2022 heeft 

u duidelijk beschreven welke waarborgen u heeft ingebouwd. U moet zich daaraan 

houden. 

Brandveiligheid en basishulpverlening 

Ter bevordering van de brandveiligheid en de hulpverlening tijdens evenementen die 

worden georganiseerd buiten de grenzen van een inrichting, zijn op landelijk niveau 

regels vastgelegd in het “Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige 

plaatsen” (BGBOP). Tijdens het evenement moet u voldoen aan die regels. Om die 

reden zijn er in deze evenementvergunning geen brandveiligheidsvoorschriften 

opgenomen. Met nadruk wijs ik u op de verplichtingen die voor u gelden op grond 

van het BGBOP, zoals de meldingsplicht. Nadere informatie daarover kunt u 

desgewenst krijgen bij de Omgevingsdienst West Holland. 

Ontheffing artikel 35 Alcoholwet 

Op grond van de Alcoholwet is het verboden om zonder vergunning (zwak-) 

alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken. Artikel 35 van de 
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Alcoholwet geeft mij de bevoegdheid ontheffing van dat verbod te verlenen voor het 

verstrekken van zwakalcoholhoudende drank mits er sprake is van een bijzondere 

gelegenheid van zeer tijdelijke aard en de verstrekking plaats vindt onder directe 

leiding van een persoon die voldoet aan een aantal eisen van de Alcoholwet. Deze 

persoon mag in geen enkel opzicht van slecht levensgedrag zijn en moet de leeftijd 

van 21 jaar hebben bereikt. De bedoelde ontheffing kan worden verleend voor 

maximaal 12 aaneengesloten dagen. 

Neighbours at the Beach is een incidentele activiteit en wordt door mij beschouwd 

als een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard. Het verstrekken van 

zwakalcoholhoudende drank zal plaatsvinden onder de directe leiding van N (geanonimiseerd)

e seboren op N te Noordwijk. Deze persoon voldoet (geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

aan de gestelde eisen. 

Besluit 

Met inachtneming van het voorgaande en de wettelijke bepalingen en 

bevoegdheden besluit ik aan de eenmanszaak N te verlenen (geanonimiseerd)

- een vergunning ex artikel 2:25 van de APV voor het organiseren van 

“Neighbours at the Beach 2022” op 27 augustus 2022 van 13:00 tot 23:00 

uur; 

- een incidentele ontheffing ex artikel 35 van de Alcoholwet voor het 

schenken van zwak- alcoholhoudende drank tijdens het vergunde 

evenement, 

overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken, 

waaronder de aanvraag. Het evenement moet worden georganiseerd 

overeenkomstig die stukken, tenzij daarvan op grond van de aan dit besluit 

behorende voorschriften moet worden afgeweken. 

Voorschriften 

1. Algemeen voorschriften 

1.1 Ermogen maximaal 1500 bezoekers tot de evenementlocatie worden 

toegelaten. Er mogen geen bezoekers onder de 18 jaar tot de 

evenementlocatie worden toegelaten. 

1.2 Op ieder moment moet de organisatie desgevraagd aan toezichthoudend 

ambtenaren of opsporingsambtenaren kunnen aantonen hoeveel personen er 

op het evenemententerrein aanwezig zijn (geweest). 

1.3 Gedurende het evenement moeten er ten minste 10 beveiligers van een 

gecertificeerd beveiligingsbedrijf aanwezig zijn. Zij moeten de taken uitvoeren 
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14 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

zoals beschreven in de aanvraag, tenzij daarvan op basis van de aan deze 

vergunning verbonden voorschriften en bepalingen moet worden afgeweken. 

Bezoekers van het evenement mogen geen zelf meegebrachte alcohol- 

houdende dranken het evenemententerrein mee opnemen. Het is ook niet 

toegestaan het evenemententerrein te verlaten met alcoholhoudende drank. 

Hier moet toezicht op zijn. De bepalingen uit dit voorschrift moeten bij de in- en 

uitgang(en) voor een ieder kenbaar worden gemaakt door middel van 

informatieborden. 

Alle bezoekers moeten bij de ingang worden gecontroleerd op leeftijd en 

moeten worden gefouilleerd door een evenementenbeveiliger. 

De opbouwwerkzaamheden mogen aanvangen op donderdag 25 augustus 

2022 vanaf 07:00 uur en uiterlijk zondag 28 augustus 2022 om 22.00 uur 

moeten de afbouwwerkzaamheden zijn afgerond. Bij een voorspelling van 

slechte weersomstandigheden is het toegestaan om op 24 augustus 2022 te 

starten met de opbouw en dienen de werkzaamheden uiterlijk 29 augustus 

2022 om 22.00 uur te zijn afgerond. 

Bij slechte weersomstandigheden moet het nieuwe op- en afbouwschema 

worden gemaild aan 

De eindtijd van het festival 23.00 uur. Dan moet ook de muziek beëindigd zijn. 

Het is vanaf 23.00 niet meer toegestaan muziekgeluid ten gehore te brengen. 

Na 23:00 mag er geen drank meer worden geschonken. Uiterlijk om 24.00 uur 

moet het festivalterrein vrij zijn bezoekers. 

Zowel op de parkeerkoffer (parkeerkom) als op de aansluitende strandop- en 

afrit 5 moet er te allen tijde voldoende doorgang worden vrij gehouden voor 

een onbelemmerde doorgang voor de hulpverleningsdiensten. De 

vergunninghouder moet zorgen voor een afdoende toezicht op het plaatsen 

van voertuigen en rijwielen zodanig dat de doorgang niet wordt belemmerd. 

Het verkeer ter plaatse dient te worden geregeld door verkeersregelaars, als 

bedoeld in de Regeling Verkeersregelaars 2009, die via een e-learningmodule 

een instructie hebben gehad. Deze dienen na de instructie door de 

wegbeheerder formeel te worden aangewezen. De organisator is 

verantwoordelijk voor de inzet van de verkeersregelaars en voor een duidelijke 

post- en taakinstructie wat er van de verkeersregelaar op zijn post wordt 

verwacht. 

Gedurende het evenement moet deze vergunning of een kopie daarvan op de 

evenementlocatie aanwezig zijn en op eerste verzoek daartoe ter inzage 

worden gegeven aan toezichthoudend ambtenaren. 
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1.11 De houder van de beschikking is verantwoordelijk voor de naleving van de 

voorschriften en dient er voor zorg te dragen dat alle personen die betrokken 

zijn bij de organisatie van de activiteiten van die voorschriften op de hoogte 

zijn. 

1.12 Gedurende de activiteiten moet een voor de naleving van de voorschriften 

verantwoordelijke contactpersoon aanwezig zijn die aanwijzingen van de met 

controle c.q. opsporing belaste ambtenaren op eerste aanzegging uitvoert 

en/of doet uitvoeren. Deze contactpersoon (dienstdoende coördinator) dient 

bereikbaar te zijn onder het telefoonnumner: N e 

n (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

1.13 Voor zover de voorschriften van deze vergunning niet of in onvoldoende mate 

voorzien in een toereikende bescherming tegen de nadelige gevolgen die de 

activiteiten kunnen veroorzaken, dienen deze gevolgen te worden voorkomen. 

Voor zover voorkomen niet mogelijk is, dienen deze gevolgen zoveel mogelijk 

te worden beperkt. 

(geanonimiseerd)

1.14 Alle door de politie en/of gemeentelijke toezichthouders gegeven aanwijzingen 

ter nadere invulling van de aan deze beschikking verbonden voorschriften 

moeten direct door de vergunninghouder en medewerkers worden opgevolgd. 

2. Geluidsvoorschriften 

21 Het langtijdgemiddeld beoordelings-niveau (LAr,LT), gemeten over een periode 

van 2 minuten, veroorzaakt door de instrumenten, apparatuur en installaties 

(inclusief evt. aggregaten) die worden gebruikt in het kader van het 

evenement, mag op de gevel van de dichtstbijzijnde woning of andere 

geluidgevoelige ruimte niet hoger zijn dan 75 dB(A). 

2.2 Onverminderd het gestelde in het voorgaande voorschrift mag het LAr,LT op de 

volgende referentiepunten niet hoger zijn dan de voor die referentiepunten 

aangegeven waarden 

- referentiepunt 1 (= gelegen op het oostelijke trottoir van de Kon. Astrid 

Boulevard voor het gebouw Seehorst): max. 76 dB(A); 

- referentiepunt 2 (= waar afrit 6 kruist met de parkeerkom): max. 77 dB(A); 

- referentiepunt 3 (= waar afrit 5 kruist met de parkeerkom): max. 74 dB(A). 

2.3 Onverminderd het gestelde in de voorgaande twee voorschriften mag het 

piekniveau (LAmax) veroorzaakt door de in voorgaande voorschriften bedoelde 

instrumenten, apparatuur en installaties (inclusief aggregaten), gemeten in de 

meterstand "fast", de gestelde normen voor het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau met niet meer dan 10 dB(A) overschrijden. 
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24 

25 

26 

27 

28 

29 

31 

3.2 

3.3 

Metingen en berekeningen ter controle van de naleving van de in voorschrift 

2.1,2.2 en 2.3 vastgelegde geluidniveaus moet geschieden overeenkomstig de 

methode |.1 van de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" van 1999, 

uitgegeven door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer. 

Bij het toetsen aan de in deze vergunning opgenomen geluidnormen hoeft 

geen bedrijfsduurcorrectie en meteocorrectie te worden toegepast, hoeft geen 

rekening te worden gehouden met de strafcorrectie voor muziekgeluid, tonaal 

geluid en geluid met een impulsachtig karakter en mag worden gemeten op 

een hoogte van tenminste 1,5 meter ten opzichte van het plaatselijke maaiveld. 

Aan de geluidsnormen gesteld in de voorschrift 2.1, 2.2 en 2.3 moet te allen 

tijde worden voldaan, ongeacht de windrichting, weersomstandigheden en 

dergelijke. 

De houder van de vergunning moet zoveel als nodig is, doch minstens elk half 

uur, een geluidmeting uitvoeren op de genoemde referentiepunten. De 

resultaten van die metingen moeten in een logboek worden bijgehouden en op 

eerste verzoek daartoe ter inzage worden gegeven aan toezichthoudend 

ambtenaren of opsporingsambtenaren. 

Indien tijdens een geluidmeting wordt geconstateerd, dat de gestelde norm op 

het betreffende referentiepunt wordt overschreden moet direct actie worden 

ondernomen om de overschrijding weg te nemen. Van de ondernomen actie en 

het resultaat daarvan moet aantekening worden gedaan in het logboek. 

De door of namens de vergunninghouder uit te voeren metingen moeten 

worden uitgevoerd met een professionele, geijkte geluidmeter en moeten 

worden uitgevoerd door deskundigen. 

Voorschriften ontheffing artikel 35 Alcoholwet 

Deze ontheffing of een kopie daarvan moet aanwezig zijn op de plaats waar 

drank wordt verstrekt en moet op eerste verzoek daartoe worden getoond aan 

politie of toezichthoudend ambtenaar. 

In verband met de handhaafbaarheid van het verbod op de verkoop van sterke 

drank mag er geen sterke drank aanwezig zijn. 

Gedurende het evenement moet de leidinggevende als bedoeld in artikel 35 

van de Alcoholwet aanwezig zijn. De leidinggevende 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

M dient bereikbaar te zijn onder het telefoonnummer: (geanonimiseerd)
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34 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

Aan personen beneden de leeftijd van 18 jaar mogen geen alcoholhoudende 

dranken worden verstrekt. 

Door de vergunninghouder moeten alle maatregelen worden genomen die 

redelijkerwijze gevergd kunnen worden ter voorkoming van het schenken van 

alcohol aan personen beneden de leeftijd van 18 jaar. 

Personen beneden de leeftijd van 18 jaar mogen geen dienst doen bij het 

verstrekken van alcoholhoudende dranken. 

Op het terrein mogen geen personen aanwezig zijn die in kennelijke staat van 

dronkenschap zijn of onder invloed van andere psychotrope stoffen verkeren of 

deze stoffen voorhanden hebben. 

Overeenkomstig de aanvraag mag drank uitsluitend worden verstrekt in 

aluminium flesjes, eco cups of kartonnen bekers. 

Voorschriften betreffende de gezondheid en geneeskundige hulp 

Tijdens het festival dient er een duidelijke eerste hulppost aanwezig te zijn, 

continue bemenst met 4 EHBO'ers van het niveau Basic Life Support. 

De hulpverleners dienen in het bezit te zijn van een geldig eerste hulp-diploma, 

inclusief aantekening reanimatie en AED-bediening en dit desgewenst te 

kunnen tonen. 

De EHBO-post dient altijd bereikbaar te zijn voor ambulances. 

De hulpverleners dienen over voldoende communicatieapparatuur en 

voldoende middelen te beschikken om hun taak goed uit te voeren (richtlijnen 

Oranje Kruis). 

De reddingsbrigade moet op de hoogte worden gesteld van het evenement. 

Tevens moeten telefoonnummers worden uitgewisseld zodat in geval van nood 

de reddingsbrigade snel aanwezig kan zijn. 

Bij de EHBO-post dient gratis drinkwater aan bezoekers verstrekt te kunnen 

worden. 

Bij vooraf bekend extreem warm weer moeten extra waterpunten worden 

gecreëerd of dient de organisator zorg te dragen voor de verstrekking van 

voldoende petflesjes water. 

Binnen een week na het evenement dient het bedrijf dat zorg heeft gedragen 

voor de hulpverlening bij de EHBO-post een rapport van alle zorgcontacten te 

verzenden naar de CHOR, 
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4.9 Gedurende het evenement dient u zorg te dragen voor voldoende 

toiletgelegenheid. 

4.10 De toiletten dienen recht en stabiel geplaatst te worden, ter voorkoming van 

omgooien of omwaaien. 

4.11 De toiletten dienen te worden schoongemaakt gedurende de openingstijden. 

Hiervoor dient een schoonmaakinstructie met aftekenlijst te worden opgesteld 

en op verzoek getoond kunnen worden. 

4.12 De locatie van de toiletten dient op het evenemententerrein duidelijk aangeduid 

te worden. 

4.13 De EHBO'ers dienen te kunnen beschikken over een goed werkende AED. 

Informatie 

Kosten 

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag worden leges in rekening 

gebracht. U ontvangt daar apart bericht van. 

Gebruik publiek terrein 

Het publiek terrein dient na de activiteiten schoon te worden achtergelaten. Als dat 

niet het geval is kunnen de kosten van de verrichte reinigingswerkzaamheden op de 

houder van deze vergunning worden verhaald. 

Afgelasting 

Indien het evenement onverhoopt wordt afgelast (bijvoorbeeld wegens slechte 

weersomstandigheden) moet u dat zo spoedig mogelijk doorgeven: aan de 

gemeente per e-mail N en aan de politie Hollands-Midden 

telefonisch via en per e-ma e Vermeld daarbij (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

altijd het zaaknummer. 

Bezwaar- en beroepsmogelijkheden 

- Indien u meent dat u door het besluit of de daaraan verbonden voorwaarden in uw belangen wordt 

getroffen bestaat er de mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift. Een schriftelijk, 

gemotiveerd bezwaarschrift dient binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit te worden 

gericht aan het orgaan dat het besluit heeft genomen, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk, onder 

vermelding van het trefwoord “Bezwaarschrift en het registratienummer van het besluit 

- De mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift bestaat eveneens voor derde 

belanghebbenden. 

(geanonimiseerd)
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- Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Indien u of een 

derde belanghebbende van mening bent/is dat er een spoedeisend belang is kan er voorlopige 

voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage, 

sector Bestuursrecht. 

Meer informatie over bezwaar- en beroepsmogelijkheden kunt u vinden op de website van de 

gemeente Noordwijk (www.noordwijk.nl, onderwerp “Bezwaar en Beroep’) 

Als u vragen heeft over dit besluit kunt u contact opnemen met de in het briefhoofd 

genoemde behandelend ambtenaar. 

Met vriendelijke groet, 

de locoburgemeester van Noordwijk, 
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€ 
gemeente 

óù Noordwijk 

D Voorstraat 42 

E … zaon v Noorewjk 

Postbus 298 

Noordwijk, 27 juni 2022 2200 AG Noordwijk 

T +31 (0)71 36 60 000 

gemeente@noordwijk.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Zaaknummer :263519 

www.noordwijk.nl 

BTW NL8257.92.150.801 

Onderwerp _ : Evenementen vergunning Neighbours at the Beach 2022 27-08-2022 

" 

BIC BNGHNL2G 

Aanvraagformulier per webformulier 

Gegevens van de aanvraag: 

Uw kenmerk 

Ontvangstdatum 

Wie is de contactpersoon voor deze zaak? 

Is de contactpersoon van deze zaak een persoon, bedrijf of een instelling of een persoon of afdeling 

binnen een bedrijf? 

Naam van het bedrijf of de instelling | 

Naam van de afdeling 

Aanhef contactpersoon 

Voorletters contactpersoon 

Achternaam contactpersoon 

Adres (bijv. Dorpsstraat 54) | 

Postcode }| 

Plaats | 

Telefoonnummer contactpersoon 

E-mailadres contactpersoon 

Automatisch een ontvangstbevestiging maken? 

Naam evenement Neighbours at the Beach 2022 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Periode evenement 27-08-2022 

Gemeente Noordwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout & De Zilk 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Tijden evenement 

Locatie evenement 

Soort evenement 

Anders namelijk 

Is dit evenement al eerder georganiseerd? 

Strand afrit 17 

Anders 

Strand Festival 

Ja 

Op welke datum en in welk jaar is dit evenement eerder georganiseerd 

s er sprake van gespreid bezoek? 

Aantal verwachte deelnemers 

Aantal verwachte bezoekers 

Maximum gelijktijdig aanwezige bezoekers 

Bezoekers doelgroep 

25 jaar en ouder 

Waar wilt u het evenement houden? 

Op het strand? 

Locatie 

Benodigde oppervlakte in vierkante meters 

Op ander publiek terrein 

Publiek locatie 

Benodigde oppervlakte in vierkante meters 

28-08-2021 

Nee 

2000 

19 U/m 25 jaar 

(Gedeeltelijk) in de buitenlucht 

Ja 

Op het openbaar strand links van afrit 17 

3000 

Nee 

Op een terrein dat bij een bedrijf hoort (zoals terras of bedrijfsparkeerplaats) 

Naam bedrijf 

Adres bedrijf 

Nee 

Heeft u aantoonbaar toestemming van de eigenaar van het terrein? 

Op ander privéterrein (zoals tuin) 

Adres 

[levm_privé_terrein]] 

Ilevm_privé_locatie]] 

Heeft u aantoonbaar toestemming van de eigenaar van het terrein? 
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[levm_privé_toestemming]] 

Vindt het evenement in 1 of meerdere tenten plaats? 

Leverancier van de tent 

Afmeting van de tent 

Leverancier van de tent 

Adres leverancier 

Contactpersoon 

e-mailadres 

Telefoonnummer 

Aantal tenten 

Afmetingen van de tenten 

In een gemeentelijk gebouw? 

Aanduiding / naam gebouw 

Adres gebouw 

In een bedrijfsgebouw? 

Naam bedrijf 

Adres bedrijf 

Ander gebouw? 

Aanduiding / naam gebouw 

Adres gebouw 

Datum en tijd van de opbouw 25-08-2022 vanaf 07:00 

Vindt er een soundcheck plaats? Ja 

Begintijd soundcheck 12:00 

Eindtijd soundcheek 12:30 

Datum en tijd van de afbouw 28-08-2022 vanaf 08:00 

Is het draaiboek bij de aanvraag gevoegd? _ Ja 

Wilt u ontheffing van de verplichte sluitingstijd aanvragen? 

Nee 
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Gewenste datum / data 

Gewenste sluitingstijd(en) 

Geef aan welke maatregelen worden getroffen om overlast te beperken en om verstoring van de 

openbare orde te voorkomen 

Gaat u gebruik maken van een omroepinstallatie/geluidswagen? 

Ja 

Gaat u gebruik maken van mechanische muziek? 

Ja 

Begintijd mechanische muziek 13:00 

Eindtijd mechanische muziek 23:00 

Gaat u gebruik maken van akoestische livemuziek? 

Nee 

Begintijd akoestische muziek 

Eindtijd akoestische muziek 

Gaat u gebruik maken van versterkte livemuziek? 

Ja 

Begintijd versterkte muziek 13:00 

Eindtijd versterkte muziek 23:00 

Moeten er wegen worden afgesloten? Nee 

kunnen de parkeerplaatsen niet worden gebruikt door het evenement? 

Nee 

Welk soort parkeerplaatsen kunnen niet worden gebruikt? 

Aantal betaalde parkeerplaatsen 

Aantal niet betaalde parkeerplaatsen 

Bent u van plan verkeersregelaars n te zetten?Ja 

Aantal verkeersregelaars 4 

Gaat u gebruik maken van een podium? Ja 

Wat zijn de afmetingen van het podium? 8x4 meter 
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Wie is de leverancier van het podium? Jonkheer sound & light 

Gaat u gebruik maken van een tribune? Nee 

Wat zijn de afmetingen van de tribune? 

Voor hoeveel personen is deze tribune geschikt? 

Wie is de leverancier van de tribune? 

Wat is het adres van de [everancier? 

Contactpersoon van de tribune 

Gaat u gebruik maken van andere bouwwerken?Ja 

Bouwwerk omschrijving Bouwhekken, strechttent overkappingen, zie 

veiligheidsplan 

Gaat u goederen en/of voedsel verkopen? Ja 

Komen er verkooppunten? Ja 

Aantal verkooppunten? 3 

Verstrekking zwakalcoholische dranken / biertap(s)? 

Ja 

Aantal punten 1 

Worden er basflessen gebruik? Nee 

Soort gas 

Aantal FFWRessen 

Aantal liter gas per locatie 

Komt er open vuur? Ja 

Soort open vuur afgesloten pizza oven (https://fratelliepizza.nl) 

Locatie(s) open vuur |>|zze foodtruck 

Word er vuurwerk afgestoken? Nee 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Locatie(s) vuurwerk 

Datum vuurwerk 

Begintijd vuurwerk 

Eindtijd vuurwerk 

Naam vuurwerkleverancier 
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Zijn er dranghekken van de gemeente nodig? 

Aantal dranghekken? 

Nee 

Wilt u de dranghekken laten bezorgen of wilt u ze zelf ophalen? 

Is er een toiletvoorziening aanwezig? 

Wat voor toiletvoorziening is er aanwezig? 

veiligheidsplan 

Is er een eigen stroomvoorziening aanwezig? 

Ja 

Mobile toilet cabines en plaskruizen zie 

Nee 

Wordt er gebruik gemaakt van een aggregaat? Ja 

Aantal aggregaten 

Is er stroom via de gemeente nodig? 

Wie maakt het terrein schoon? 

Naam bedrijf 

Is er EHBO aanwezig? 

Begintijd EHBO 

Eindtijd EHBO 

Is er een veiligheidsdienst aanwezig? 

Begintijd veiligheidsdienst 

Eindtijd veiligheidsdienst 

Naam bedrijf 

Aantal medewerkers 

Naam contactpersoon 

Telefoonnummer contactpersoon 

Welke plannen zijn reeds beschikbaar? 

Gaat u folders / flyers uitdelen? 

Gewenste straten 

Gaat u omwonenden informeren? 

Hoe gaat u omwonenden informeren? 

Promotie / werving 
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Nee 

Door een bedrijf 

Ja 

12:30 

23:30 

Nee 

Nee 

Ja 

doormiddel van een brief 

Lokaal 

Gemeente Noordwijk, Noordwijk, N 
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Worden er kansspelen georganiseerd? Nee 

Wat voor kansspel wordt er georganiseerd? 

Gaat u borden, vlaggen, spandoeken en dergelijke gebruiken? 

Nee 
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Veiligheidsplan 

Neighbours at the Beach 2022 

Document versie: 3 

Zaaknummer: 263519 

   (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Organisator: 

Adres: 

Postcode: 

Tel: 

E-mail: 

Kvk: 

Btw-id 

Contactpersonen:      

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Naam evenement: Neighbours at the Beach 2022 

Soort evenement: Publieksevenement 

toetieeverener: 

Datumevenement: _ zaterdag 27 augustus 2022 

  
  

Dit plan is opgesteld op basis van ervaringen en evaluaties die zijn opgedaan en gehouden naar aanleiding 

van de organisatie van Neighbours Festival. Adviezen en aanbevelingen die tijdens de totstandkoming van dit 

evenement en de vergunning van dit evenement zijn gegeven, zijn verwerkt in dit veiligheidsplan. Het 

beveiligingsplan, opgesteld door Irbis Secure Solutions, zal later worden nagezonden. 

  

(geanonimiseerd)



Algemene informatie evenement 

Datum evenement: 

Organisator evenement: 

Naam evenement: 

Korte omschrijving evenement: 

Locatie evenemententerrein: 

Duur evenement: 

Soundcheck evenement: 

Festival briefing 

27 augustus 2022 

Concepts on the road 

Neighbours at the Beach 2022 

Een evenement op het Noordwijkse strand. 

Met als doel verbinding en ontspanning 

voor (jong) volwassenen uit de Bollenstreek. 

De gevarieerde programmering bestaat uit 

de volgende drie onderdelen: 

- _ Muziek (lokale di’s en live optredens) 

- _ Weliness (Hot & coldtups, massage) 

- _ Culinair (Foodstands in samenwerking 

met Noordwijkse ondernemers) 

Als organisatie werken we toe naar het 

duurzaamste festival van de Bollenstreek. 

Openbaar strand tussen de Branding en de Zeester 

13:00 tot 23:00 

Vrijdag 27 augustus 13:00 

  

Op maandag 9 augustus zal een korte festival briefing verstuurd worden naar zowel 

de gemeente als hulpdiensten. Hierin staan alle contactpersonen met 

verantwoordelijkheden die op het evenement aanwezig zijn. 

Missie 

Het verbinden van (jong) volwassenen op de mooiste plekken die Nederland kent, dit op een 

verantwoorde manier. 

Visie 

Het creëren van evenementen die meer teruggeven aan de natuur dan wat ze van de natuur 

vragen. 
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1 Beschrijving evenement 

11 Achtergrond van Neighbours 

Acht jaar geleden is Neighbours opgericht door twee Noordwijkse buren. N en 

e organiseerden hiervoor evenementen op binnenlocaties maar hadden 

beiden de droom om dit in de buitenlucht uit te breiden. In de 

Binnen ontstond vervolgens het idee om hun krachten te bundelen. In de afgelopen jaren is 

Neighbours uitgegroeid tot een breed geprogrammeerd evenement wat je als Noordwijker 

eigenlijk niet wilt missen. Samen met een team van meer dan 100 vrijwilligers en 

professionals organiseren wij dit evenement veilig, duurzaam en vooral heel sfeervol! 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

12 _ Publieksanalyse & markering doelgroep | (geanonimiseerd)

Publieksanalyse 

Bij het evenement is de bewuste keuze gemaakt om een leeftijdsgrens in te stellen van 18 

jaar en ouder. Deze keuze is gemaakt omdat we een volwassen publiek aan willen spreken. 

Het grootste deel van onze bezoekers komt uit de gemeente Noordwijk. Dit zorgt voor een 

hoog niveau van sociale controle, wat een positieve uitwerking heeft op de sfeer van het 

evenement. 

Leeftijdstabel ticketkopers 2021 
  

  

  

  

  

  

18 t/m 21 jaar 7% 

22 t/m 29 jaar 56% 

30 t/m 35 jaar 27% 

36 t/m 40 jaar 6% 

40+ 4%       

Demografische gegevens ticketkopers 2021 

e _ 64% van de bezoekers komt uit de gemeente Noordwijk. 

e _ 22% van de bezoekers komt uit omliggende gemeentes in de Bollenstreek. 

e _ Hetfestival trekt meer vrouwelijke dan mannelijke bezoekers (vrouwen 59%) 

e De gemiddelde leeftijd van de bezoeker is 27 jaar. De jongste bezoeker was 18 jaar 

en de oudste bezoeker 64 jaar. 

Marketingdoelgroep 

Bij de promotie van het evenement richten wij ons alleen op online marketing. De reden 

hiervoor is dat we op deze manier de juiste doelgroep kunnen bereiken. 

Om er voor te zorgen dat we een leuk en lokaal publiek bereiken gebruiken we de volgende 

advertentie-instellingen: 

e _ Online advertenties zijn zichtbaar voor personen vanaf 21 jaar. 

e  Getoonde content geeft een juiste weergave van de sfeer. 

e _ Advertenties worden alleen getoond in de gemeente Noordwijk en aangrenzende 

gemeenten. 

e _ 80% van het marketingbudget zal ingezet worden op bezoekers van voorgaande 

jaren, gezien zij hebben bewezen dat ze bijdroegen aan de goede sfeer op het 

evenement. 

(geanonimiseerd)



Bezoekersaantal 

Voor het evenement hebben we een maximum gesteld van 2000 bezoekers welke gelijktijdig 

aanwezig zullen zijn. Het bezoekersaantal wordt gecontroleerd aan de hand van tickets. 

Door middel van het ticketsysteem kunnen wij ten alle tijden inzien hoeveel bezoekers er op 

ons festival aanwezig zijn. De entree wordt geweigerd indien een individu niet over een 

ticket beschikt. Tickets zijn voorafgaand aan het evenement te bestellen via het internet. Wij 

verwachten dat het evenement zal uitverkopen. En er dus geen deurverkoop zal zijn. 

  

13 _ Duurzaamheid 

Als organisatie houden wij heel erg van het strand en het behoud daarvan. Wij hebben 

gemerkt dat deze ontwikkeling van bewuster met de wereld omgaan ook speelt bij onze 

bezoekers en andere belanghebbenden van het evenement. Omdat ik zelf N 

E 226 de trends en ontwikkelingen op dit gebied bijhoud en deze toe pas binnen 

de organisatie, heb ik besloten om hier extra aandacht aan te geven. In 2021 hebben wij de 

volgende doelstellingen bereikt: 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

e _ 50% minder plastic afval verbruik, strand 100% plasticvrij. 

e _ 80% van het food aanbod is vegetarisch. 

e _ 40% minder uitstoot veroorzaken door bewust stroomgebruik. 

50% minder plastic afval verbruik, strand 100% plasticvrij 

In overleg met Gebroeders van der Putten hebben wij gekeken hoe we zo bewust mogelijk 

met afval om kunnen gaan. Plastic is de grootste boosdoener op het gebied van afval en al 

helemaal wanneer dit op het strand plaatsvindt. In 2021 zijn wij gestart met het schenken 

van bier uit aluminium flesjes. Deze hebben wij voor ongeveer 90% kunnen recyclen. Ons 

streven voor 2022 is om dit naar 100% te brengen. 

Eco cups 

In 2018 hebben wij er al bewust voor gekozen om te werken met eco-cups. Op deze cups 

staat statiegeld welke op locatie worden gespoeld. Zo voorkomen wij dat bekers op het 

strand belanden. Na afloop van het evenement rapen we alle bekers die toch op de grond 

terecht gekomen zijn. Door het gewicht van de eco-cups zullen deze niet wegwaaien bij 

wind, wat bij normale plastic bekers wel gebeurd. 

Plastic verbod uitgifte foodstands 

Vanaf 2021 hebben alle food aanbieders verplichten hun gerechten aangeboden in 

biologisch afbreekbare disposables. Hiermee hebben wij de kans op schadelijk zwerf afval 

sterk terug gedrongen 

Afval scheiding en recyclen 

Gebroeders van der Putten faciliteert deze zomer een speciaal afvalstation waarbij afval 

gescheiden kan worden. Omdat het meeste afval bij ons backstage i zullen we deze achter 

de bar positioneren. Gebroeders van der Putten gaat er op deze manier voor zorgen dat het 

verbruikte afval weer verwerkt kan worden tot bruikbare grondstoffen. 



Sigaretten opvangpunten 

Sigaretten zijn een grote belasting voor de natuur, en vooral op het strand zijn deze lastig 

terug te vinden als ze in het zand belanden. Daarom hebben wij vanaf 2021 opvangpalen 

geplaatst voor sigaretten. In 2022 zullen wij het gebruik hier van extra onder de aandacht 

brengen. 

80% van het food aanbod is vegetarisch 

Helaas hebben wij door corona deze doelstelling niet kunnen bereiken in 2021, gezien wij 

door de kleine capaciteit maar ruimte hadden voor een food aanbieder. In 2022 gaan wij 

er alles aan doen om deze doelstelling te bereiken. 

40% minder uitstoot veroorzaken door bewust stroomgebruik 

In 2021 hebben wij het stroom verbruik terug kunnen brengen met meer dan 40 procent. In 

plaats van twee aggregaten hebben wij het nu met 1 gered. Dit hebben wij door de 

volgende maatregelen bereikt: 

- _ Geen koelkasten en taps meer achter 

de bar maar ijsbarren. 

- Terrein velichting vervangen door led 

- Veel sfeer verlichting vervangen door 

led 

- Gebruik gemaakt van bijna geheel 

zelfvoorzienende foodtruck 

Voor 2022 hopen wij een samenwerking aan te kunnen gaan met een aangrenzend 

paviljoen om zo niet meer afhankelijk te zijn van vervuilende stroomvoorziening. 

14 _ Programmering 

Hoewel Neighbours is gestart als dancefestival aan de Klinkenbergerplas is het evenement 

uitgegroeid naar een veel breder geprogrammeerd evenement om zo onze bezoekers een 

dag te laten beleven die alle verwachtingen overtreft. Zo zijn er op het hoofdpodium niet 

alleen lokale dj’s te horen maar zijn er ook live optredens. 

Uit onze laatste enquête is gebleken dat 68% van de bezoekers naar Neighbours at the 

Beach komt voor een gezellige dag met vrienden en niet speciaal voor de muziek. Met dit 

gegeven hebben we besloten om het muzikale gedeelte niet te laten groeien maar vooral de 

ontspanningsfactor die daaromheen hangt uit te breiden. Denk hierbij aan leuke 

randprogrammering als een weliness ruimte met hottubs, massage en beauty 

programmering. 

De hoogtepunten van het programma van 2022: 

e _ Lokale artiesten op het podium 

e _ Ontspanning weliness area 

e _ Duurzaamheid staat centraal in de foodprogrammering 

Leuke karaoke acts 

Het programmaschema 

  

  

  

Tijd Activiteiten Muzikaal 

13:00 - 15:00 Beauty activiteiten, Nader te bepalen 

Wellness     
  

  

(geanonimiseerd)



  

  

  

  

  

  

  

15:00-16:30 Beauty activiteiten, Wellness | Nader te bepalen 

thema 

16:30- 18:00 Weliness thema Neighbours Family live 

18:00- 19:30 Weliness thema Reset (Live) 

19:30-21:00 Weliness thema m 

21:00 — 22:30 Wellness thema Nader te bepalen 

22:30 - 23:00 Nader te bepalen 

(geanonimiseerd)

    
  

  



15 _ Muzieken geluid 

Professioneel geluidsontwerp 

Bij het evenement zal een versterkt geluidsysteem aanwezig zijn. Hiervoor is het geluidsplan 

zo ontworpen dat het geluid zo goed mogelijk over het terrein te horen is en zo min mogelijk 

buiten het terrein, om zo geluidsoverlast te voorkomen. Dit ontwerp heeft er in de 

voorgaande jaren voor gezorgd dat er geen geluidshinder was bij omwonenden. 

Geluidsniveau 

Vooralsnog wordt uitgegaan van een maximum gevelbelasting van 75 dB(A) (excl. 

Muziekgeluidtoeslag). Voor de locatie geldt dat de dichtstbijzijnde gevel ligt op 250 m 

afstand. Dat betekent dat als bronniveau max. 126 dB(A) is toegestaan, hetgeen neerkomt 

op ca. 92 dB(A) ter plaatse van het publiek (op 20 m van de boxen). 

Aan de hand daarvan zijn twee referentiepunten bepaald: punt 1 (= ten hoogte van 

strandpaviljoen de Zeester) hier mag het geluidniveau niet hoger zijn dan 76 dB(A), op punt 

2 (= op de boulevard ten hoogte van de Baak): max. 77 dB(A). 

Geluidsmetingen 

Tijdens het evenement zullen er elk uur geluidsmetingen uitgevoerd worden. Hierbij maken 

wij gebruik van een meetinstrument van de omgevingsdienst. Dit betreft geijkte apparatuur. 

De aangewezen persoon van de geluidsmetingen staat direct in verbinding met de 

geluidstechnicus zodat wanneer dit nodig is het geluid bijgesteld kan worden. 

De geluidsmetingen zullen ook genotuleerd worden zodat hier achteraf geen misverstand 

over kan ontstaan. 

16 _ Medewerkers en vrijwilligers 

Vrijwilligers van het evenement zijn te herkennen aan de polsbandjes die zij dragen met 

daarop de tekst “vrijwilliger”. Toezichthouders en beveiliging zijn te herkennen aan hun 

beveiligingskleding. Meer informatie over toezichthouders en beveiliging is terug te lezen 

onder het stuk beveiliging. De hoofd organisator N 721 op de dag zelf (geanonimiseerd)

oproepbaar zijn via de beveiliging aan de deur. 

     

Voor dit evenement werken wij met twee groepen: organisatie en 

vrijwilligers/medewerkers. De “organisatie-groep” is de leidinggevende partij met daarin de 

hoofdverantwoordelijke voor de techniek, podia, ticketcontrole, beveiliging, bar, financiën 

en andere zaken. De "vrijwilligers-groep” bestaat uit vrijwilligers die zich bezighouden met 

ondersteunende activiteiten zoals het zijn van barpersoneel, ticketscanners of 

schoonmaakploeg. 

Voor medewerkers van de “organisatie” staat voorop dat zij 

* _ Een voorbeeldfunctie hebben en zich dus als rolmodel moeten gedragen 

*  Weten dat zij de organisatie vertegenwoordigen en ook daar naar handelen 

* Geen alcohol/drugs gebruiken voor, tijdens of direct na het evenement 

* _ Op de hoogte zijn van de vluchtroutes, werking van nooduitgangen, blusmiddelen en 

belangrijke posities op het terrein 

e _ Altijd handelen volgens instructie van de organisatoren 



Taken van medewerkers van de organisatie zij 

e _ Het aansturen van vrijwilligers/medewerkers 

e  Toezien op een veilig evenement 

e _ Het in contact staan met andere medewerkers van de organisatie 

e _ Eindverantwoordelijk voor de taak die hem/haar is toegezegd 

  

Voor medewerkers van de “vrijwilligers/medewerker” staat voorop dat zij 

e _ Een voorbeeldfunctie hebben en zich dus als rolmodel moeten gedragen 

e _ Weten dat zij de organisatie vertegenwoordigen en ook daar naar handelen 

e Geen alcohol/drugs gebruiken voor, tijdens of direct na het evenement 

e _ Op de hoogte zijn van de vluchtroutes, werking van nooduitgangen, blusmiddelen en 

belangrijke posities op het terrein 

e _ Altijd handelen volgens instructie van de organisatie/organisatoren 

Taken van medewerkers van de vrijwiligers/medewerkers zijn 

e Bardiensten draaien, ticketscan uitvoeren 

° _ Rapporteren aan de leidinggevende vanuit de organisatie 

17 Locatie 

Voor 2022 hebben we gekozen voor een bekende locatie op het strand. Dit is een bewuste 

keuze gezien in de strand nota is vastgesteld dat er een evenement publieksevenement mag 

plaatsvinden op het strand met voorkeur voor de boulevard. Deze locatie bied twee afritten 

afrit 5 en 6, een voor bezoekers en een voor de bereikbaarheid van hulpdiensten. 

Voordelen 

e Goede bereikbaarheid 

e _ Korte uitstroom route naar uitgaansgebeid de grent 

e Goede gelegenheid voor fietsenstalling op parkeerstrook 

e Goed bereikbaar voor hulpdiensten 

e _ Aan de rustige boulevard dus niet veel nieuwsgierige dagjes mensen 

e _ Strandgebied niet populair onder probleem jongeren 

e Breed strand veel ruimte voor overige recreatie. 

Aandachtspunten 

° _ Beperkt aantal parkeerplekken 

e Bewoond gebied, extra toezicht bij uitstroom na evenement is gewenst 

18 _ Stranden logistiek 

Voor een veilig evenement zijn veel materialen nodig, van bouwhekken en podia tot 

overkappingen en voorraad. Om te voorkomen dat strandafritten vol staan met leveranciers 

hebben we sinds de afgelopen editie ervoor gekozen om al het evenementmateriaal bij 

Gebroeders van der Putten te laten leveren. 



Voorafgaand aan het evenement 

Gebroeders van der Putten zorgt voor het transport naar het strand. Zij leveren de 

materialen in zeecontainers vroeg in de ochtend op de opbouw dag aan. Hierdoor zal er 

geen hinder zijn voor paviljoenhouders of badgasten. 

  

Na afloop van het evenement 

Wanneer het evenement is afgelopen start ons team direct met de demontage van het 

evenement. Het evenementmateriaal zal weer in de zeecontainers geplaatst worden en het 

strand zal door de schoonmaakploeg schoongemaakt worden. De containers zullen op de 

maandag ochtend na het evenement weer opgehaald worden door Gebroeders van der 

Putten. Wanneer alle materialen van het strand af zijn zal de beach cleaner van Gebroeders 

van der Putten het terrein nogmaals nalopen op achtergebleven afval. 

10 



19 _ Draaiboek evenement 

19.1 Planning informatievoorziening & ticketverkoop 

Informeren strand ondernemers (Mei 2022} 

Wij leggen contact met aangrenzende strand ondernemers. Wij leggen uit wat we doen en 

wat onze visie is. Ook bieden wij een samenwerking aan. 

Informeren omwonende (juli 2022} 

Het evenement grenst niet direct aan bebouwd gebied, wel zullen de aanlooproutes van 

bezoekers door bebouwd gebied lopen. Daarnaast zal er een fietsenstalling geplaatst 

worden aan de Bosweg. Hierover worden de directe omwonenden aan deze routes en 

fietsenstallen geïnformeerd per brief. 

Online doelgroep benaderen (juni 2022) 

Omdat offline reclame in de vorm van posters en flyers niet past binnen onze 

duurzaamheidsdoelstellingen hebben wij er voor gekozen om onze bezoekers geheel online 

te benaderen. We starten vanaf begin juni met het online promoten van het evenement. Wij 

hopen dat er dan ook meer informatie beschikbaar is met betrekking tot het Covid-19 

beleid. 

Ticketverkoop (juli 2022} 

Naar verwachting zullen we de ticketverkoop starten in juli. 

19.2  Draaiboek op- en afbouw 

Opbouw 

Datum: donderdag 25 augustus 2022 (07:00-22:00) 

Levering zeecontainers en evenementmateriaal 

Uitzetten hekwerk 

Opbouw podium en overkappingen 

Aanleggen stroom en water infra 

Plaatsen terreinverlichting & noodverlichting 

Nacht do-vrij: Beveiliging aanwezig 

Datum: Vrijdag 26 augustus 2022 (07:00-22:00) 

e  Opbouw techniek 

«  Plaatsing barren 

° _ Plaatsen sanitaire voorzieningen 

e _ Inrichting fietsenstalling 

e  Plaatsing signing 

e _ 13:00 soundcheck en overige technische check 

e _ Inrichting verkooppunten 
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e Aanbrengen decoratie 

e _ Schouw van festivalterrein door hulpdiensten/instanties (16:00) 

e _ Inrichting drank en horeca 

Nacht vr-za : Beveiliging aanwezig 

Datum: Zaterdag 27 augustus 2022 (08:00-23:00) 

e  Ticketscan-systeem wordt aangelegd en getest 

e  Verkooppunten worden ingericht 

e  Bars worden aangesloten 

e  Lichtmasten worden geplaatst publieksroute 

e  Briefing personeel en vrijwilligers 

e  Vrijwilligers arriveren voor bardiensten/ticketscan diensten 

e _ 12:00 technische check 

e  13:00start event 

e 21:00-00:00 posten op looproute strand bemand 

e 23:00 einde event: bezoekers worden van het strand begeleid 

e  00:00 Afbouw techniek en waardevolle materialen 

e 00:00 Raapploeg raapt afval indien van toepassing 

Nacht za-zo: beveiliging aanwezig 

Afbouw evenement 

Datum: zondag 28 augustus 2022 (07:00-22:00) 

e 07:00 looproute over het strand, strandafrit en zeereep worden gecontroleerd op 

zwerfafval 

e Demontage evenementmateriaal (overkappingen, bars, techniek) 

° _ Sanitaire voorzieningen worden op karren geplaatst 

e Zeecontainers worden ingeruimd 

e _ Hekwerk wordt verwijderd 

e _ Materialen worden afgevoerd wanneer het strand vrijis van badgasten 

e Grote schoonmaak d.m.v. beach cleaner Gebroeders van der Putten 

e _ Naloop strand op klein afval / controle 

Datum: maandag 29 augustus 2022 (06:00-08:00) 

*  Hetevenementmateriaal wordt van het strand afgevoerd naar Gebroeders van der 

Putten. 

° _ Materialen worden uitgezocht en schoongemaakt op het terrein van Gebroeders 

van der Putten. 

Datum: dinsdag 30 augustus 2022 (08:00 -17:00) 

e _ Leveranciers kunnen materialen afhalen bij Gebroeders van der Putten 

Gedurende de op- en afbouwperiode zal er ten allen tijde door de organisatie op de 

vrijwilligers worden toegezien. De organisatie zorgt ervoor dat er geen veiligheidsregels 

worden overtreden of gevaren kunnen ontstaan. De bouwhekken die het terrein afzetten 

zullen tot het laatst blijven staan, om het terrein afgesloten te houden voor bezoekers van 

het Noordwijkse strand. 

12 



19.3 Draaiboek medewerkers & vrijwilligers 

Ticketscan bij entree 

e Van 13:00-14:303 vrijwilligers 

e Van 14:30-16:004 vrijwilligers 

e Van 16:00-17:305 vrijwilligers 

e Van17:30-19:005 vrijwilligers 

e Van 19:00- 20:30 3 vrijwilligers 

e Van 20:30-00:00 2 vrijwilligers 

  

Locatie: Sanitaire voorzieningen (controle toiletten) 

*  Van 12:00 -00:00 1 schoonmaak bedrijf 

Locatie: Bij nooduitgang A 

e Van 13:00 -00:00 1 toezichthouder 

Locatie: Bij nooduitgang B 

e Van 13:00 - 00:00 1 toezichthouder 

Locatie: Bar hoofdpodium 

e Van 13:00-14:305 vrijwilligers 

e Van14:30-16:008 vrijwilligers 

e Van 16:00- 17:30 16 vrijwilligers 

e Van 17:30-19:00 16 vrijwilligers 

e Van 19:00- 20:30 16 vrijwilligers 

e Van 20:30- 22:00 16 vrijwilligers 

e Van 22:00-00:00 16 vrijwilligers 

  

Locatie: Muntverkoop 

e Van13:00-14:303 vrijwilligers 

e Van 14:30- 16:004 vrijwilligers 

e Van 16:00-17:304 vrijwilligers 

e Van17:30-19:00 4 vrijwilligers 

e Van 19:00- 20:30 4 vrijwilligers 

e Van20:30-22:003 vrijwilligers 

e Van22:00-00:00 3 vrijwilligers 

   

Locatie: Lockers 

e  Van 12:00 - 00:00 2 medewerkers van de locker leverancier 



2 Beveiliging en veiligheid 

2.1 _ Medisch- en gezondheidskundig plan 

Hygiëne is een grotere rol gaan spelen binnen ons evenement, wij zorgen voor voldoende 

schone sanitaire voorzieningen, een goede EHBO en beveiliging.    

2.11 _ EHBO-medewerkers 

Tijdens het evenement ligt de coördinatie van de EHBO bij EHBO vereniging EHBE 

Bollenstreek. De EHBO voorziening valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de 

organisatie. De complete EHBO organisatie wordt hieronder nader beschreven: 

Naam van de EHBO organisatie: E.H.B.E. Bollenstreek 

Contactgegevens van de EHBO coördinator: 

Naam: 

Telefoon: 

E-mail: 

Aantal in te zetten EHBO-ers en tijden: 

Er zijn 4 EHBO’ers aanwezig van 13:00 tot 23:00. Indien er een schouw van het terrein 

plaatsvindt dan zorgen we ervoor dat de EHBO'ers eerder aanwezig zullen zijn. Indien anders 

wordt geadviseerd door de GHOR zullen wij dit advies ten harte nemen. 

In de EHBO-post zijn de volgende voorzieningen aanwezig: 

e Een ruim gesorteerde EHBO-koffer met materiaal voor EHBO-hulpverlening; 

e  Een tafel met stoelen; 

e Een brancard; 

e Drinkwater; 

e Een reinigingsmiddel; 

e  Schoonmaakmiddelen; 

e  De post heeft een oppervlakte van 7x7 meter; 

e Alcohol 70%; 

e  Portofoon die in contact staat met organisatie; 

e _ Afsluitbaar voor de privacy van slachtoffers. 

EHBO personeel: 

e Isals zodanig herkenbaar en heeft geen gelijkenis met het ambulancepersoneel; 

e _ Dragen hesjes met EHBO-opdruk; 

e Zalgedurende het evenement ten allen tijden op de EHBO-post aanwezig zijn. 
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De bereikbaarheid van het evenemententerrein voor ambulancehulpverlening i 

gegarandeerd. Het uitgangspunt hierbij s dat de wettelijk vastgestelde aanrijtijden 

(maximaal 15 minuten) voor ambulancehulpverlening worden gehanteerd. 

  

De verkeersregelaars zorgen er ten alle tijden voor dat de routes die hulpdiensten moeten 

afleggen vrij blijven van obstakels. De EHBO post beschikt over een eigen (nood/)uitgang. In 

het geval dat er een persoon moet worden begeleid naar buiten kan dit via deze uitgang 

plaatsvinden om zo geen hinder voor de overige bezoekers te veroorzaken. Door deze 

maatregel houden we ook bezoekers weg van de persoon die hulp nodig heeft. 

Wanneer hulpdiensten ter plaatsen moeten komen zullen ze bij de oprit opgevangen 

worden door een verkeersregelaar. 
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2.1.2  Alcohol en drugsgebruik 

Tijdens ons evenement wordt elke vorm van misbruik van verdovende middelen bestraft 

met verwijdering van het evenement. Uiteraard worden drugs (ook softdrugs) niet 

toegestaan op het evenement. Hier zullen wij als organisatie toezicht op houden. Bij de 

entree van het evenement zullen bezoekers door een erkend beveiligingsbedrijf 

gecontroleerd worden op het bezit van alcohol of drugs. Bij vondst hiervan zullen deze 

middelen in beslag genomen worden en in geval van drugs zullen deze na het festival 

overgedragen worden aan de politie. Uit ervaring is gebleken dat er toch incidenten kunnen 

plaatsvinden door het gebruik van verdovende middelden. Om incidenten als overmatig 

druggebruik te voorkomen zullen wij social media inzetten om onze bezoekers op de hoogte 

te stellen van de gevaren van drugsgebruik. 

Als organisatie hebben wij ons aangesloten bij Celebrate Safe (CS). CS is een platform dat er 

naar streeft dat mensen zonder problemen van alcohol of drugs een evenement kunnen 

bezoeken. In de aanloop van het festival plaatsen wij op onze Facebook-pagina een bericht 

dat we bezoekers adviseren om veilig te feesten. Meer informatie hierover is te vinden op 

www.celebratesafe.nl. 

Naast het informeren van bezoekers zullen we het ook interessant maken voor bezoekers 

om non-alcoholische dranken te drinken. Dit door middel van een gevarieerd aanbod en 

bijvoorbeeld alcoholvrije cocktails. 

2.1.3 _ Technische hygiëne zorg, infectieziektebestrijding en andere gezondheidskundige 

aspecten 

Watervoorziening 

Gezien het van belang is dat bezoekers regelmatig hun handen kunnen wassen zullen er op 

meerdere punten watervoorzieningen zijn. 

e Achter de bar 

e Bij de toiletten 

° Bijde EHBO post 

Afvalverwerking 

Zoals in het stuk duurzaamheid is omschreven houden wij het festivalterrein vrij van 

wegwerp plastic. Het plastic wat backstage wordt verbruikt zullen we gescheiden inzamelen 

samen met onze partner Gebroeders van der Putten. 

Op het festival zullen zowel afvalbakken als sigarettenpalen geplaatst worden om te 

voorkomen dat het strand vervuild wordt. 

  

Sanitaire voorziening 

In dit hoofdstuk wordt gespecificeerd omschreven welke aantallen en typen toïletten 

beschikbaar worden gesteld ten tijde van het evenement. Tevens zijn de locaties van de 

toiletten opgenomen in de plattegrondtekening. (zie bijlage) 

Aantal sanitaire voorzieningen: 

e _ 20 keer dichte toiletten waarvan 1 backstage 

e 5 keer urinoirs (elk voor 4 personen) (plaskruizen) 

e _ Afhankelijk van de situatie met betrekking tot het coronavirus zullen we extra 

handenwas opstellingen maken, naast de huidige desinfectie stations. 

e Voldoende toïletpapier 
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De toiletten zullen gedurende het evenement schoon gehouden worden door een 

schoonmaakbedrijf. Ook wordt door dit bedrijf het toiletpapier en de desinfectie dispensers 

aangevuld. 

Dieren 

Dieren zijn niet toegestaan op het evenemententerrein. 

2.2 _ Brandveiligheidsplan 

Neighbours is ervoor verantwoordelijk dat alle door hen ingehuurde organisaties/personen 

de volgens de wet gestelde veiligheidsvoorschriften ten aanzien van brandveiligheid in acht 

nemen. De acties die door de organisator zijn ondernomen om brandveiligheid te 

garanderen zijn in dit hoofdstuk beschreven. Standaard zijn de volgende maatregelen in het 

kader van de brandveiligheid door de organisator opgenomen: 

e _ In geval van nood zal via het alarmnummer 112 contact met de brandweer worden 

opgenomen; 

° De organisatie voert de aanwijzingen van de brandweer direct uit; 

e _ Vluchtwegen en toegangswegen worden vrijgehouden; 

e _ Alle gebruikte materialen op en rond het podium dienen brandvertragend te zijn; 

e Op het podium is 1 brandblusser aanwezig (schuimblusser) 

e Bijelke bar is 1 brandblusser aanwezig (schuimblusser) 

° Bijelke aggregaat is 1 brandblusser aanwezig (schuimblusser) 

e _ Elke foodstand heeft een eigen brandblusser (indien frituur: vetblusser) 

e _ Zie de bijlage; ‘handelen in geval van brand’ en de bijlage “plattegrond blusmiddelen 

en noodverlichting” 

Bereikbaarheid brandweer 

De brandweer kan via afrit 6 op 30 meter afstand van het evenemententerrein komen. Wij 

laten ons graag informeren door de brandweer voor de mogelijkheden. Op het terrein zal 

echter voldoende blus materiaal aanwezig zijn om een kleine brand te blussen, ook zal alhet 

gebruikte evenementmateriaal voldoen aan de landelijke eisen die hieraan gesteld zijn. 

Elektrische installatie 

Werken met een elektrische installatie in de buurt van water vraagt om een professionele 

aanpak. Aan de hand van de getijden van eb en vloed houden we onze apparatuur ruim 

buiten de maximale hoogtes. Bij elke elektrische installatie is zoals hierboven beschreven 

een brandblusser aanwezig. 

Noodverlichting 

Voor het evenement maken we gebruik van speciale led noodverlichting. Dit zal ingezet 

worden op het evenemententerrein zoals te zien is op de onderstaande plattegrond. 

De verlichting buiten het terrein zal al vanaf 21:00 branden. 
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Blusmiddelen 

De blusmiddelen die aanwezig zijn bij de zogenoemde risico-posten zijn in onderstaande 

plattegrond aangegeven. Op elke post wordt gebruik gemaakt van een schuimblusser. Dit op 

advies van Groene Brandbeveiliging in Katwijk. De blusmiddelen die aanwezig zijn, staan 

tevens in onderstaande plattegrond getekend (brandblussertje). 

     

   
   

(geanonimiseerd)
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23 _ Objecten en overkappingen 

Objecten 

Bij het evenement zal een podium gebouwd worden van 4 meter diep en 8 meter breed op 

een hoogte van 40 centimeter. Dit podium zal gemonteerd worden door een professionele 

podiumbouwer. 

Overkappingen 

Alle overkappingen worden geplaatst door het bedrijf Tend Verhuur. Overkappingen worden 

geplaatst op de volgende plaatsen: 

* Baroverkapping 10x7,5m{strechtent overkapping zie figuur 1) 

* Podiumoverkapping 10x7,5m (stretchtent overkapping zie figuur 1) 

*  Publieksoverkapping 10x10m (schuilplek met regen of schaduw met warm weer figuur 1) 

Tend Verhuur zal drie stretchtenten plaatsen, dit zijn open overkappingen die voldoen aan 

de Europese norm (EN13783). De doeken zijn brandwerend en hebben een M2- 

zeildoekcertifiaat. Het personeel van Tend Verhuur is VCA-gecertificeerd en heeft veel 

ervaring met het plaatsen van overkappingen op het strand. Ze zijn de grootste speler in 

Scheveningen als het gaat om het plaatsen van overkappingen. Alle bouwboeken en 

certificaten zullen bij de vergunning aangeleverd worden en tijdens het evenement 

aanwezig zijn. 
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  (geanonimiseerd)

Figuur 1 
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24 _ Beveiligingsplan 

Om de veiligheid op het evenemententerrein en daar omheen te kunnen waarborgen heeft 

de organisatie beveiligingsbedrijf Irbis Secure Solutions verzocht om een beveiligingsplan op 

te stellen. Deze is te vinden in de bijlage. 

Daarnaast is B namens ATC ingeschakeld om de publiekstromen van en naar 

het evenement in goede banen te leiden. 

(geanonimiseerd)

De organisatie is verantwoordelijk voor het toezicht tijdens het evenement en gedurende de 

op- en afbouw van het evenement. Hoe de beveiligingsorganisatie is ingericht, toezicht 

houdt en handelt tijdens incidenten staat beschreven in dit hoofdstuk en in het 

beveiligingsplan. Bij incidenten die het niveau van de beveiligingsorganisatie overstijgen, zal 

de politie om assistentie worden gevraagd. 

Het toezicht op het terrein is in eerste instantie in handen van organisator The Neighbours 

en het erkende beveiligingsbedrijf. Het beveiligingspersoneel van Irbis Secure Solutions (ND 

4485) wordt ingezet om tussen het publiek te surveilleren en in te grijpen daar waar nodig. 

Zij registreert eventuele verstoringen van openbare orde en handelt in samenwerking en 

eventueel in overleg met de politie. De beveiligers zullen, voordat het evenement 

plaatsvindt, samenkomen met de organisatie om de plannen goed op elkaar af te stemmen. 

De beveiligers kennen elkaar en zijn goed op elkaar ingespeeld en hebben ervaring met 

dancefestivals. 

Vrijwilligers en toezichthouders zullen bij alle incidenten die plaatsvinden de beveiliging 

inschakelen. 

Gedurende het evenement heeft Irbis Wieffering heeft de leiding over de beveiliging op het 

festival. Hij onderhoudt contact met de organisatie, beveiligingsmedewerkers en indien 

nodig met de politie en eventueel andere hulpdiensten. 

Overige relevante zaken in verband met toezicht: 

e _ Toegangswegen/calamiteitenroutes worden ten allen tijde vrijgehouden van 

obstakels door een verkeersregelaar. 

e  Bij de toegang tot het evenemententerrein is er controle op: scherpe voorwerpen, 

glas, eten, drinken, drugs en wapens. Zie voor meer informatie hierover onze 

huisregels. 

De beveiligers van het beveiligingsbedrijf zullen door middel van een portofoon systeem in 

contact staan met hoofd beveiliging en de organisatie. Ook worden de beveiligers gesteund 

door vrijwilligers. Deze houden toezicht en zodra zij iets constateren wat niet door de 

beugel kan schakelen zij de beveiliging in. 

  

De taken van beveiligers worden uitgebreider beschreven in het beveiligingsplan dat is 

opgesteld door het beveiligingsbedrijf. De taken die zij onder andere uitvoeren zijn het 

signaleren van zaken die niet door de beugel kunnen zoals het nemen of verhandelen van 

drugs, of het drinken van zelf meegebrachte dranken. Indien dit geconstateerd wordt 

worden de bezoekers die hiervan beschuldigd zijn het festivalterrein afgezet. Indien 

grote hoeveelheid drugs bij zich hebben (meer dan voor eigen gebruik) wordt ook de 

politie opgeroepen om de bezoeker mee te nemen. 

   
een 
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Afspraken met beveiligingsbedrijf 

Voor het evenement zullen 14 gecertificeerde beveiligers ingezet worden onder leiding van 

Irbis Wieffering. 

Beveiligers zullen op het terrein patrouilleren en daarnaast de controle bij de entree en 

uitgang doen. In de avond en na afloop van het evenement zullen er ook beveiligers ingezet 

worden op de looproute naar de fietsenstalling om overlast te voorkomen. 

2.4.1 Crowdmanagement en —control 

Publieksstromen 

Voor dit evenement zal extra aandacht besteed worden aan de publiekstroom, vooral na 

afloop van het evenement. Om dit zo veilig mogelijk te realiseren hebben we een route 

opgesteld die gasten van het evenement moeten volgen na afloop van het evenement. Op 

deze route zal extra toezicht ingezet worden door beveiligers van Irbis. Wij verwachten 

geen politie inzet nodig te hebben bij deze uitstroom. Wel zorgen wij er voor dat de 

beveiliging de contact gegevens van de “wijkagent” heeft zodat ze indien mogelijk snel 

kunnen schakelen. 

De uitstroom van het evenement zullen wij geleidelijk laten verkopen. Om 23:00 zal de 

muziek uit gaan en de barren dicht. De volledige terrein verlichting gaat aan. Maar we 

zullen niet alle bezoekers tegelijk van het terrein af vegen. 
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2.5 _ Verkeersplan en verkeersregelaar 

Per auto 

Voor bezoekers is er de mogelijkheid om de auto te parkeren in de parkeerstroken aan de 

boulevard. Echter adviseren wij onze bezoekers om niet met de auto te komen. We zullen 

communiceren dat de parkeerhandhaving streng controleert in Noordwijk en aanraden niet 

fout te parkeren. Bijde voorgaande editie is gebleken dat het grootste gedeelte van de 

bezoekers met de fiets komt. Er s tijdens de laatste editie, ondanks het mooie strandweer, 

geen verkeershinder geweest die verband hield met het evenement. 

  

Er zullen op de dag van het evenement verkeersregelaars ingezet worden om te voorkomen 

dat bezoekers parkeren op de ambulance opstelplaats. Ook controleren zij dat de 

hulpdienstingang vrij blijft voor de hulpdiensten. 

Per fiets 

Aangezien we onze promotie vooral regionaal uitvoeren, raden wij bezoekers aan om per 

fiets naar het evenement te komen. Na overleg met N van ATC hebben wij er 

voor gekozen om de fietsenstalling in te richten met fietsenrekken waarbij er 20 fietsen op 

een rek kunnen. Dit bespaard ruimte en zorgt voor een overzichtelijke fietsenstalling. Deze 

fietsenstalling zal gerealisserdworden op de parkeerplaatsen in de onderstaande afbeelding. 

Hierbij zullen 20 tot 25 parkeervakken ingezet moeten worden om 1500 fietsen te kunnen 

stallen. Op de plek van de rode lijnen zal de fietsenstalling gerealiseerd worden. 

(geanonimiseerd)

   

schildertestival 

Noördwijk 

G Brnding Beachclub, 
RÚStiekchie cafe 

De fietsenstalling is ’s avonds tevens verlicht door de straatverlichting die al aanwezig is. Ook zullen er 

verkeersregelaars van ATC aanwezig zijn om het parkeren van de fietsen in goede banen te leiden. 
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Openbaar vervoer 

De locatie is goed te bereiken via een busverbinding vanaf Leiden centraal. Voorafgaand aan 

het evenement zullen we lokale taxibedrijven op de hoogte stellen dat er personen zullen 

zijn die mogelijk gebruik willen maken van een taxi. 

Toegankelijkheid, af- en aanrijroutes hulpdiensten en calamiteitenroutes 

Gezien de afrit direct aan de boulevard ligt is de locatie goed bereikbaar, via afrit 6 kunnen 

hulpdiensten binnen 30 meter van het evenementen terrein komen. Op dit punt is ook de 

entree/uitgang van de EHBO gepositioneerd. 

26 _ Reddingsbrigade & Politie 

Reddingsbrigade 

Voorgaande jaren hebben we de reddingsbrigade niet direct betrokken. Dit omdat 

bezoekers vanaf het evenementen terrein niet naar het strand kunnen. Bij de uitloop van 

het evenement zullen bezoekers direct naar de boulevard begeleid worden. 

Politie 

Bij voorgaande evenementen hebben wij de inzet van politie niet nodig gehad. Ook dit jaar 

verwachten wij dit niet nodig te hebben. Wel zal er bij de schouw contact gegevens 

uitgewisseld worden met de agent die dienst zal hebben. Mochten er toch een incident 

plaatsvinden waarbij de politie inzet gewenst is dan zullen wij contact opnemen. 
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27 _ Horeca 

Met betrekking tot horeca maken we onderscheid tussen twee groepen, namelijk drank en 

voeding. Gezien we meer verbinding willen met de omliggende ondernemers hebben we 

voorgesteld hier een samenwerking in aan te gaan. 

Verantwoordelijkheden van j ... horeca (geanonimiseerd)

°  Ziet toe op openingstijden van de bars en foodstands; 

e Istijdens het evenement in het bezit van een verklaring van sociale hygiëne; (zie 

bijlage) 

e Stuurt vrijwilligers aan achter de bars; 

e _ Staat via portofoon in contact met de rest van de organisatie. 

Tijdens het evenement wordt er geen gebruik gemaakt van glaswerk. Alle consumpties 

zullen worden geschonken uit kunststof/plastic bekers of het blikje wordt meegegeven. Er 

zullen uitsluitend non-alcoholische en zwak alcoholhoudende dranken geschonken worden. 

De afspraken tussen de organisator en andere partners in het kader van een gezamenlijke 

inspectie zijn in dit hoofdstuk vastgelegd. De volgende afspraken zijn gemaakt: 

Afspraken omtrent drankaanbod 

e De festival organisatie is de enige partij welke tijdens dit evenement dranken mag 

aanbieden aan de bezoekers van het festival. Achter de bar(ren) wordt fris, water, 

wijn, bier en andere licht alcoholische dranken verkocht; 

e _ De dranken die verkocht worden bij de bar(ren) zullen door een externe partij 

geleverd worden; 

e Bij extreme weersomstandigheden, zoals hitte, verstrekken we water tegen een 

gereduceerd tarief. Bij extreme individuele gevallen heeft de EHBO altijd genoeg 

water op voorraad. 

Foodstands 

Voor dit evenement zal niet meer gewerkt worden met foodtrucks zoals voorgaande jaren. 

Lokale ondernemers en paviljoens kunnen ditmaal hun producten aanbieden via foodstands. 

  

Als organisatie van het evenement controleren wij de hygiëne en brandveiligheid van deze 

foodstands. Er zal hierbij gekeken worden naar de HACCP voorwaarden. 

De organisatie is daarbij dan ook eindverantwoordelijk voor het naleven van deze eisen. 
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28 

Ontruimingsplan 

Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie: 

In deze paragraaf wordt beschreven hoe, indien nodig, de ontruiming in zijn werk gaat. Er 

wordt onder andere beschreven wie de bevoegdheid heeft om tot ontruiming over te gaan 

en hoe er ontruimd zal worden. Dat wil zeggen, hoe de bezoekers van het 

evenemententerrein af worden begeleid en waar naartoe. 

Ontruimingsprocedure 

De ontruimingsprocedure kent de volgende stappen 

Ontstaan van de calamiteit; 

Het ontdekken van de calamiteit. Bij kleine calamiteit (per portofoon) melden aan 

hoofd beveiliging. Bij grote calamiteit direct 112 bellen en daarna melden aan hoofd 

beveiliging. 

Overleggen over al dan niet opstarten van de daadwerkelijke ontruiming van het 

evenemententerrein. 

Nadat besloten is dat er ontruimd gaat worden, wordt bepaald welke soort 

ontruiming wordt toegepast: 

Volledige ontruiming = evacuatie van alle personen die op het evenemententerrein 

aanwezig zijn. 

Gedeeltelijke ontruiming = Bij een gedeeltelijke ontruiming wordt er in het geval van 

een calamiteit slechts een gedeelte (een sector) ontruimd. Degene die zich in de 

betreffende sector bevinden, moeten in geval van een calamiteit de sector verlaten. 

De overige toeschouwers hoeven hun sector niet te verlaten en blijven op het 

evenemententerrein of verlaten later het terrein. 

  

Voorbeelden van dit soort calamiteiten “kunnen” zijn: 

Voorbeeldsituatie: 

Brand 

Handgemeen tussen bezoekers 

Weersinvloeden 

Enz. 

  

Bij een brand van de grote tent wordt het hele festival ontruimd. 

Bij een brand van een klein gedeelte van het festival wordt het festival gedeeltelijk 

ontruimd. Hierna kan altijd nog gekozen worden voor gehele ontruiming als het 

aantal bezoekers niet wenselijk is op de ruimte die over is op het festivalterrein. 

Bij een handgemeen worden de bezoekers hierop aangesproken en indien gewond 

wordt contact opgenomen met de hulpdiensten. Indien een handgemeen tussen 

meerdere bezoekers heeft plaatsgevonden worden deze van het terrein verwijderd 

en wordt de politie ingelicht dat zij op straat komen te staan. 

Als door middel van weersinvloeden een ontruiming wenselijk is, wordt overlegd 

met politie en de gemeente wat te doen met het festival. Het advies van de 

gemeente en hulpdiensten is hierin leidend voor ons als organisatie. 

  

Alle overige situaties die voor kunnen komen worden ten alle tijden besproken met de 

beveiligingsorganisatie, en indien wenselijk met de EHBO, politie of hulpdiensten. 
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Een ontruimingsplan dient ervoor om bij een zich voordoende calamiteit effectief en zonder 

paniek tot een ontruiming te kunnen overgaan. Voorwaarde voor een goede ontruiming is 

dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van het ontruimingsplan. 

In situaties waarin niet is voorzien, zal naar bevind van zaken gehandeld moeten worden. 

Het beveiligingsteam is hierin in aanvang leidend. 

Verantwoordelijkheid 

Primair is de organisatie verantwoordelijk voor de ontruiming. Zij hebben de 

beveiligingsmedewerkers om te assisteren met het uitvoeren van een ontruiming. De politie 

zal gevraagd worden om te ondersteunen indien een gehele ontruiming dient plaats te 

vinden. 

Beslissing ontruiming 

De beslissing om over te gaan tot een ontruiming wordt genomen door de organisatie of in 

opdracht van de politie. De beslissing vanuit de organisatie wordt genomen door de 

organisator na overleg met de coördinator veiligheid vanuit het 

beveiligingsbedrijf. Indien niet in staat is deze beslissing te kunnen 

nemen is ook gemachtigd deze beslissing te nemen. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
   

    

Uitvoering 

Een ontruiming geschied onder begeleiding van de beveiliging. Na de beslissing van de 

organisatie om over te gaan tot een ontruiming zal het beveiligingsbedrijf opgeroepen 

worden door middel van het portofoon-systeem. Afhankelijk van de informatie die 

beschikbaar is worden afspraken gemaakt. Hierna zal de organisatie vanaf de podia de 

volgende tekst ten gehore brenge 
  

Dames en heren, de organisatie heeft besloten het evenement (tijdelijk/definitief) stil te 

leggen. Wilt u zo vriendelijk zijn het terrein te verlaten. Volg de aanwijzingen van de 

organisatie, de beveiliging en de politie. U wordt vriendelijk verzocht het terrein te verlaten. 

  

Vervolgens zullen de beveiligers, met eventueel ondersteuning van de organisatie en politie, 

aanvangen met de ontruiming in de richting van de zuidelijke nooduitgang. De wijze van 

ontruiming is getekend in de plattegrond te vinden in de bijlage 4.5 evacuatie. 

… 

31 Slecht weer/ Noodweer 

(geanonimiseerd)

Op het stand kan ook in de zomer weer (onverwachts) omslaan. 

Wanneer de weersverwachting van te voren dusdanig zorgwekkend is zal het evenement 

geannuleerd worden, dit zal in overleg gaan met de gemeente en de onze verzekeraar NO 

Risk . In deze situatie krijgen bezoeker het entree kaartje terug of ze kunnen het bewaren 

tot volgend jaar. Bij onverwacht noodweer zal het terrein (tijdelijk) ontruimd worden. Aan 

de hand van de situatie zal gekeken worden of het evenement later hervat kan worden. Ook 

dit al in overleg gaan met de hulpdiensten en gemeente. 
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32 _ Oververhitting en onderkoeling 

Op een zonnige dag bestaat de kans op oververhitting. Bij een regenachtige dag 

onderkoeling. Om dit te voorkomen zorgen wij ook een hete dag voor voldoende 

schaduwplekken en voldoende verkoeling en drinkwater. Bij kans op regen stellen wij 

voldoende gratis poncho's beschikbaar. Mochten er toch mensen onderkoeld of oververhit 

raken dan zal de EHBO op de juiste manier handelen. 

Verkoelingsruimte 

Om oververhitting te voorkomen richten wij een verkoelingsruimte in. Deze is in de 

plattegrond ingetekend als een paars blokje met “VR” deze ruimte bestaat uit een tent met 

een zitgelegenheid en een grote ventilator. Deze ruimte is geheel de dag onder het toezicht 

van twee toezichthouders. Slapen in deze ruimte is niet toegestaan. De ruimte is vlak naast 

de EHBO-post zodat mochten er mensen met oververhittingsverschijnselen zijn de EHBO 

snel kan handelen. 

3.3 _ Agressie / ordeverstoring 

   
Mochten er personen zijn die een bepaalde manier van agressie vertonen dan zal er 

ingegrepen worden. Wanneer dit geconstateerd wordt zal indien toelaatbaar een 

waarschuwing worden afgegeven. Mocht dit niet voldoende zijn dan zullen de personen 

waarvan hinder wordt ondervonden verwijderd worden van het evenement. Dit zal in 

samenwerking met het aanwezige beveiligingsbedrijf gebeuren. Bij schade aan voorwerpen 

of extreme agressie zal deze persoon overgedragen worden aan de politie. Als organisatie 

staan wij via een portofoonsysteem in contact met de beveiliging en toezichthouders om in 

dit soort gevallen overleg te kunnen plegen of om tot verzoek van ingrijpen over te gaan. 

  

Ook signaleren de beveiligers mogelijke signalen die kunnen lijden tot agressie of 

ordeverstoringen. Groepen bezoekers die zich bijvoorbeeld opvallend gedragen of kleine 

opstootjes die plaatsvinden. Deze dreigingen van agressie worden ook door de beveiligers 

gesignaleerd. Indien nodig kan overleg worden gepleegd met de organisatie of politie om de 

serieusheid van de dreiging in te kunnen schatten. 

Indien er schade is zal er contact op worden genomen met de politie van Noordwijk. (0900- 

8844) Indien dringend assistentie van de politie gewenst is nemen wij contact op met 112. 

3.4 _ Verwonding aan personen 

Op het evenement zal een EHBO-post aanwezig zijn. Bij grotere verwondingen wordt 

aangeraden contact op te nemen met de huisartsenpost of nemen wij contact op met de 

ambulancedienst via 112 of de politie van Noordwijk. 
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3.5 _ Piekbelasting van het terrein 

Het evenemententerrein zal door middel van evenement hekwerk afgeschermd worden, 

waardoor het voor de organisatie mogelijk is om het aantal bezoekers te reguleren met een 

maximum van 2000 bezoekers. Wij zullen werken met een ticketverkoop voorafgaand aan 

het evenement waardoor we een maximum van 2000 bezoekers weten toe te laten. 

Bij de indeling van het terrein zullen wij alles voldoende ruim opstellen. Een breed 

opgestelde entree en nooduitgangen. Ook plekken als toiletvoorzieningen en lockers zullen 

wij ruim opstellen om piekbelasting te voorkomen. Mocht het toch op (een gedeelte van) 

het terrein te druk worden, dan zal de organisatie in samenwerking met de beveiliging 

ervoor zorgen dat het publiek (tijdelijk) op afstand wordt gehouden van de (te) drukke plek. 

36 _ Vernielingen 

Door voldoende toezichthouders, bestaande uit het organisatieteam en diverse vrijwilligers 

vanuit onze organisatie, wordt er op toegezien dat er geen vernielingen plaatsvinden door 

bezoekers. Mocht er toch sprake zijn van opzettelijke vernieling dan wordt hiervan aangifte 

gedaan bij de politie via 0900-8844. 

28 



37 _ Zwerfaval 

In samenwerking met afvalverwerkingsbedrijf Gebroeders van der Putten uit Noordwijk 

zullen wij er voor zorgen dat op en rondom het terrein voldoende afval containers geplaatst 

worden. Direct na afloop van het evenement lopen alle vrijwilligers een schoonmaakronde 

over het terrein om het grote grove afval op te ruimen. Na de afbouw van het evenement 

wordt nogmaals gecontroleerd door de organisatie of het terrein in nette staat wordt 

opgeleverd. Indien dit (nog) niet het geval i zullen medewerkers van de organisatie ervoor 

zorgen dat het terrein weer zo wordt achter gelaten zoals het ook is opgeleverd door de 

gemeente Noordwijk. 

38 Ontstaan van brand 

Ook op een buiten locatie is er kans op brand. Als organisatie zullen wij elk technisch object 

op het terrein voorzien van minimaal één brandblusser. In geval van een grote brand zal het 

terrein ontruimd worden. De organisatie is hierbij verantwoordelijk en staat daarvoor in 

contact met de beveiligers en toezichthouders om het publiek naar de aangegeven 

nooduitgangen te begeleiden. Dit onderdeel wordt verder verduidelijkt onder het kopje 

brandveiligheid. 

39 _ Bommelding 

Een bommelding kan voorkomen in een aantal vormen, namelijk: 

e De organisatie ontvangt een telefonische of schriftelijke bommelding; 

e _ Erwordt op het evenemententerrein een verdacht voorwerp aangetroffen. 

Een bommelding kan een verstoring opleveren van de openbare orde, rust en veiligheid en 

tevens is door een bommelding de veiligheid van alle aanwezigen op het 

evenemententerrein in het geding. 

e Bij zowel een telefonische als een schriftelijke bommelding moet onmiddellijk 

gebeld worden naar 112. 

e _ Na ontvangst van de bommelding moet de politie aan de hand van het 

telefoongesprek, het ingevulde of de ontvangen brief, fax of mail de melding 

beoordelen en analyseren. 

°  Bijeen gehele of gedeeltelijke ontruiming in verband met een bommelding is het 

noodzaak om de mensen zo snel mogelijk van het evenemententerrein te 

verwijderen. Hierbij worden alle vluchtwegen gebruikt, tenzij dit niet mogelijk is, 

omdat de melding aangeeft dat op een van deze plaatsen de bom geplaatst is of dat 

er een verdacht voorwerp is gevonden. 

Telefonische bommelding 
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Instructies 

e  Probeer het gesprek zo letterlijk mogelijk weer te geven (opname of schriftelijk). 

e _ Probeer zoveel mogelijk informatie van de melder te verkrijgen. Essentieel zijn de 

plaats waar de bom zich bevindt en het tijdstip waarop de bom zal ontploffen. 

e _ Het gesprek NOOIT doorverbinden naar een ander toestel. 

e _ Toon medeleven aan de melder en blijf ten allen tijden vriendelijk. 

e _ Duidelijk maken aan de melder dat je deze vragen stelt om levens van mensen te 

redden. 

e Direct 112 en de coördinator beveiliging waarschuwen. 

e _ Spreek met niemand over de melding. 

e _ Probeer de volgende informatie te verkrijgen: 

o Waar is de bom geplaatst? 

o Wanneer explodeert de bom? 

o Hoe ziet de bom eruit? 

o Wie uit deze dreiging en waarom? 

Schriftelijke bommelding 

Een bom kan ook schriftelijk worden gemeld, namelijk per e-mail, fax of brief. Als er een 

bommelding per brief ontvangen wordt dan is het noodzakelijk dat deze brief zo min 

mogelijk door derden wordt aangeraakt. Vingerafdrukken en andere sporen van de afzender 

kunnen de politie helpen bij het onderzoek. Om te voorkomen dat deze sporen vernietigd 

worden, wordt de brief zo spoedig mogelijk in een plastic mapje of envelop gedeponeerd. 

Instructies 

e  Belonmiddellijk 112 en de coördinator beveiliging. 

e _ Spreek met niemand over de schriftelijke bommelding. 

e  Zowel de brief als de envelop in een doorzichtig mapje deponeren 

aanwezige sporen of vingerafdrukken). 

  .v.m. mogelijke 

e Leg vast wie van de schriftelijke bommelding weten. 

e Vraag aan degene die kennis hebben van de schriftelijke bommelding er met 

niemand over te spreken. 

Verdacht voorwerp 

Het is mogelijk dat een bom niet gemeld wordt, maar dat er door een persoon een verdacht 

voorwerp wordt ontdekt. 

Instructies 

e Beveiligingsmedewerkers zorgen ervoor dat het voorwerp niet wordt aangeraakt of 

wordt verplaatst. 

°  Direct politie waarschuwen en informeren coördinator beveiliging. 

e _ Wanneer het voorwerp niet te identificeren is, worden de volgende acties 

ondernomen: 

e Hetafsluiten van het gebied; 

e _ De personen die het verdachte voorwerp hebben ontdekt moeten in de omgeving 

aanwezig zijn voor eventuele ondervraging; 

e _ Het voortzetten van de pogingen om het voorwerp te identificeren; 

e Toegang tot de gevarenzone voorkomen en vrijhouden voor hulpverleningsdiensten; 

e _ Opvolgen instructies coördinator beveiliging, totdat dit overgenomen wordt door de 

hulpverleningsdienst. 
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3.10 _ Voedselvergiftiging, (bacteriële) besmetting of allergische reactie 

Voedselvergiftiging 

Bij voedselvergiftiging van één persoon zal deze persoon worden opgevangen bij de EHBO 

.en naar huis moeten. Wanneer het een groot aantal bezoekers is, en zo significant dat 

duidelijk is dat het door het eten komt wat wij aanbieden, zullen we eventueel in overleg 

met de hulpdiensten het evenement afgelasten en de verkoop van eten stop zetten. 

(bacteriële) Besmetting 

Bij besmetting zullen de slachtoffers bij de EHBO terecht kunnen. Wanneer er sprake is van 

een snel verspreidende epidemie, zullen we het evenement afgelasten. 

311  Diefstal 

Hierbij moet er gedacht worden aan zakkenrollers. Wanneer dit gebeurd zal de politie 

ingelicht worden en zullen beveiligingsmedewerkers extra alert zijn op diefstal gepleegd 

door een zakkenroller. 

3.12 _ Mogelijke handelingen bij een calamiteit 

Mogelijkheden van inzet 

e  DJof presentator maant mensen tot kalmte en verzoekt om ruimte te maken / 

stoppen met duwen. Hiervoor wordt dan de geluidsinstallatie van organisatie 

gebruikt; 

e Muziekstilleggen; 

e Alcoholverstrekking stopzetten; 

e _ Evenement (tijdelijk) afbreken; 
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4. Bijlagen 

41 _ Plattegrond 

De plattegrond van het festival is hieronder te vinden. In de plattegrond zijn alle faciliteiten 

getekend. De belangrijkste afmetingen staan in de plattegrond. 

Het totaal benodigde aantal vierkante meters zal rond de 4000m2. Het publieksoppervlakte zal 

rond de 2500m2 zijn. Dit betekend dat de maximale bezettingsgraat op het drukste moment 1,25 

bezoeker per vierkante meter is. 
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(geanonimiseerd)

42 _ Social media protocol 

Het gebruik van social media is niet meer weg te denken bij de organisatie van een 

evenement. De organisatie is zich er ook van bewust dat dit bepaalde risico's met zich mee 

kan brengen. De Facebook-pagina en het Facebook-evenement word beheert door de 

organisatie zelf, N i bepaa!t wat en wanneer er iets geplaatst wordt. In 

dit hoofdstuk is omschreven hoe de organisatie in bepaalde situaties handelt op het gebied 

van social media. 

(geanonimiseerd)

Facebook kan een behoorlijke reikwijdte hebben, wel laat Facebook ons de statistieken van 

de reikwijdte van onze organisatie zien, waardoor wij goed in de gaten kunnen houden 

wanneer ons bereik explodeert. Zodra wij een onvoorziene extreme groei zien, kan de 

organisatie het evenement meteen op ‘gesloten evenement’ zetten. Hierdoor kan niemand 

meer uitgenodigd worden. Ook kan de organisatie het evenement annuleren. 
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Om het evenement online in goede banen te lijden zijn de volgende punten opgesteld: 

e _ De organisatie is zelf verantwoordelijk. Wanneer zij twijfelt over de wijze waarop wij 

een bericht plaatsen, laat zij zich adviseren door de gemeente. 

e De organisatie is zich er altijd van bewust dat de wereld meeleest. De organisatie 

plaatst geen berichten die aanstootgevend of aanmoedigend zijn. Laat staan 

racistisch of fascistisch. Bij elke post wordt nagedacht wat mensen bedenken bij zo'n 

uitspraak. Wij willen geen rellen en moedigen menigten zeker niet aan om veel te 

drinken en om voor andere redenen te komen dan voor de gezelligheid. 

e Open en uitnodigend, maar niet voor de hele wereld. De organisatie plaatst geen 

post als: ‘neem al je vrienden mee’, ‘nodig al je vrienden uit’ of ‘kom met zijn allen 

feesten’. ledereen is welkom in de zin van ‘zonder onderscheid’, niet in de zin van 

‘de hele wereld’. 

e Geef nooit persoonlijke gegevens vrij zoals huisadressen en privé telefoonnummers. 

We bedenken dat ook foto's voor altijd op het internet blijven. 

e Gebruik social media voor extra controle .p.v. escalatie. Omdat de social media een 

groot bereik heeft is het handig om deze te gebruiken om de huisregels aan 

iedereen kenbaar te maken. Wat ook erg belangrijk is, is wanneer de tickets in de 

verkoop gaan duidelijk aan te geven hoeveel tickets (er nog) beschikbaar zijn. En nog 

belangrijker; geen ticket=geen toegang. Op deze manier maak je duidelijk dat 

mensen juist niet hoeven te komen. 

e Crowd-sourcing: maak onderscheid tussen ‘concept’ en ‘definitief” beleid. Zorg 

ervoor dat alle berichten definitief zijn, plannen doe je niet op internet. 

  

e Communiceer snel, eerlijk en duidelijk. Vermijd ironie: dit stijlmiddel werkt niet in 

social media, dit kan juist verkeerd opgevat worden. Doe geen |oze beloften. Wees 

duidelijk wat wel en niet de bedoeling is. 

e De organisatie houdt de social media goed in de gaten: Let op posts van 

buitenstaanders, verwijder aanstootgevende, opstokende of opruiende berichten. 

e De organisatie houd de online aanmeldingen goed in de gaten. 

Aanmeldingen op Facebook worden gewaardeerd, maar kunnen ook teveel zijn. Uit ervaring 

van voorgaande evenementen is gebleken dat 50% van de mensen die zich op ‘aanwezig’ of 

‘geïnteresseerd’ zet naar een evenement komen. Bij meer dan 4000 aanmeldingen neemt de 

organisatie contact op met de gemeente Noordwijk om een plan op te stellen. Hierop 

kunnen gemeente en organisatie een plan opstellen met hoe te handelen bij een vooraf 

besproken aantal aanwezigen van het evenement op Facebook. De instellingen van het 

evenement kunnen op elk moment worden aangepast naar dat wat wenselijk is vanuit 

gemeente en organisatie. 

Bij voorgaande evenementen is bovenstaande werkwijze goed bevallen. 
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44 _ Handelen in geval van een ongeval 
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45 _ Evacuatie 

Indien er een evacuatie moet plaatsvinden worden alle bezoekers 

via Nooduitgang 1,3, 4 en 5 naar via afrit 6 naar de fietsten stalling worden begeleid. 

Deze (nood)uitgangen bieden genoeg ruimte en capaciteit voor de maximale 2000 

bezoekers. Alle 4 de publieks nooduitgangen zijn. Het gehele evenement bemand door een 

toezichthouders of beveiliger. Nooduitgang 1,3, 4 en 5 zijn 7 meter breed. Nooduitgang 2 is 

alleen bestemd voor entree voor eventuele hulpdiensten in geval van nood. 

De EHBO-post heeft een eigen uitgang (nooduitgang 2) zodat deze vrij blijft van een grote 

publiekstroom en daarbij ook uit het zicht blijft van bezoekers. Deze nooduitgang is 

bereikbaar voor hulpdiensten via afrit 5 

Evacuatie-plattegrond 

        

  

    

(geanonimiseerd)
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Tijdelijke evaluatie 

Wanneer er sprake is van een tijdelijke evaluatie zullen bezoekers naar een verzamelpunt 

begeleid worden indien dit veilig mogelijk is zal dit bij de fietsenstalling zijn hierdoor zullen 

de aanrijroutes voor eventuele hulpdiensten bereikbaar blijven. 

  

Situatueschets Neighbours at the Beach 

Versie: 1 

Datum 19-07-22 

      Aanrij route hulpdiensen + | 

Evacustieroute mm 

Bezoekersstroom mmmmm 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

                                  

(geanonimiseerd)
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46 

Huisregels Neighbours at the Beach 

e _ Op dit evenement is de Nederlandse wetgeving van kracht. 

e _ Het evenement s uitsluitend bedoeld voor bezoekers vanaf 18 jaar. 

«  Bijde entree bent u als bezoeker verplicht u te kunnen legitimeren met een geldig 

identiteitsbewijs. 

e Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd. 

Indien u hieraan geen medewerking verleent, kan u de toegang tot het festival worden 

ontzegd. 

e _ Het is niet toegestaan drank en etenswaren mee naar binnen en buiten de poorten te 

nemen. 

e _ Het s niet toegestaan om klapstoeltjes en/of overige (zitJmeubilair mee te nemen op 

het festivalterrein, uiteraard vallen rolstoelen hier niet onder. 

e _ Personen gekleed in voetbal shirts en/of kleding welke bij (een) bepaalde groepering(en} 

horen, zullen worden geweigerd. 

e  Film- video- en professionele fotoapparatuur (fototoestellen met grote, verwisselbare 

lenzen) zijn niet toegestaan. Mobieltjes met foto-/videomogelijkheden en normale 

(digitale) fototoestellen zonder afneembare lenzen mogen wel mee het festivalterrein 

op. 

e _ Huisdieren worden (om hun eigen bestwil) niet toegelaten, 

e _ Hetverspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het festival en in de 

directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de 

organisatie. 

e _ Personen welke aantoonbaar onder invloed van alcohol en/of drugs het festival willen 

betreden kunnen worden geweigerd, de persoon welke aantoonbaar onder invloed is 

kan geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van kaarten en/of reiskosten. 

e _ Op het festival zijn drugs verboden. Bij constatering van het in bezit hebben van 

maximaal 5 gram softdrugs, heeft u de mogelijkheid om deze af te staan. Weigert u deze 

softdrugs af te staan of heeft u meer dan 5 gram in uw bezít, dan zult u aan de politie 

worden overgedragen. Bij het verdenken van het handelen in soft/harddrugs zult u 

zonder pardon worden aangehouden en worden overgedragen aan de politie. 

e _ Op het festival gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden. Het dreigen 

n gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, 

seksuele intimidatie, wildplassen, biergooien en moddergooien worden niet 

getolereerd. 

e _ Bij constatering van vervuiling en/of vernieling van materialen en terreinen zal u de 

toegang tot het festivalterrein worden ontzegd en zult u worden overgedragen aan de 

politie. Ook zullen de eventuele schades op u verhaald worden. 

e _ Het is verboden om wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen 

worden in het bezit te hebben. Bij constatering zult u worden overgedragen aan de 

politie. 

e _ Bijhet plegen van misdrijven wordt u aangehouden en overgedragen aan de politie. 

e De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor 

enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade. 

e _ Op het festival kan meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd worden. De organisatie 

aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht 

op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf op het festivalterrein geschiedt derhalve 

geheel op uw eigen risico. Geef uw oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte op 

te zoeken of draag gehoorbescherming. 

°  Tijdens het festival zullen foto's & video opnames gemaakt worden ten behoeve van 

promotie en andere doeleinden. Een ieder die on evenement bezoekt gaat hiermee 

akkoord. 

e _ Bijhet niet naleven van onze huisregels wordt u de toegang tot het festivalterrein 

onherroepelijk ontzegd en wordt u een lokaalverbod aangezegd van één of meerdere 

jaren. 
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4,9 _ Brief omwonende 

Noordwijk, 10 juli 2022 (bezorgdatum) 

Betreft: Neighbours at the Beach 2022 

Geachte heer/mevrouw, 

Door middel van deze brief informeren wij u graag over een 

evenement dat gepland staat 27 augustus 2022 op het strand van 

Noordwijk. U woont in de directe omgeving en wordt daarom 

door ons per brief geïnformeerd over het volgende evenement: 

aam Weighbours a h Besch 2022 

Loeni: Strand van Noordwijktenhoogte FESTIVAL 

van afrit17 

Datum: 27 augustus 13:00 tot 23:00 

soort event: Publieksevenement / 18+ 

Terrein afgesloten: Van 25 augustus t/m 28 augustus 

Wat s Neighbours at the Beach? 

Een evenement voor en door de Bollenstreek. Wat ontstaan is als een vrienden feest aan de Klinkenbergerplas in 

Oegstgeest, is uitgegroeid tot een ware buren reünie op het strand van Noordwijk. 

Wij organiseren met 100 vrijwiligers een kleinschalig evenement met maximaal 2000 bezoekers 

Muziek, wellness en een culinaire line-up staan centraal! 

Hoe organiseren wij dit veilig & zonder overlast? 

In samenwerking met de gemeente Noordwijk en de hulpdiensten zullen wij als organisatie e alles aan doen om 

dit evenement goed en veilig te laten verlopen. Ons evenemententerrein wordt volledig afgezet met hekwerk en 

is alleen toegankelijk met een geldig ticket. De fietsenstalling zal gecreëerd worden bij de vuurtoren 

De geluidsinstallatie op ons festival wordt zo neergezet dat hij zo min mogelijk hinder veroorzaakt voor de 

omwonenden. 

Voor het evenement gebruiken wij een klein gedeelte van het strand. Waardoor het merendeel van het strand 

toegankelijk blijft voor strand bezoekers. 

Wij doen er alles aan om onze organisatie en de gemeente Noordwijk positief op de kaart te zetten in de 

Bollenstreek. Dit doen wij door vooraf veel overleg te hebben gehad met de gemeente en hulpdiensten. Een 

groot plan is opgesteld om dit evenement goed te laten verlopen. 

Mocht u vragen hebben over het evenement dan verzoeken wij u op onze website of Facebook-pagina te kijken 

voor meer informatie. Mocht u hierna nog vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij 

zullen spoedig al uw vragen beantwoorden. 

Uiteraard bent u van harte welkom op 27 augustus, op het strand van Noordwijk! 

U kunt informatie vinden op: 

www.neighboursfestival.nl 

U kunt een e-mail sturen naar 

Met vriendelijke groet, 

The Neighbours 
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NO show personeel op Neighbours at the Beach 2022 

zaaknummer 263519 

Evenement: Neighbours at the Beach 2022 

Datum: zaterdag 27 augustus 2022 

Hoe vangen wij uitval van personeel of vrijwilligers op: 

Ruime indeling 

Voor Neighbours at the Beach op 27 augustus hebben samen met onze leveranciers overleg gehad hoe wij 

personeelsuitval kunnen indekken. Van al onze leveranciers hebben wij inmiddels een offerte ontvangen 

en bevestigd met alle in te zetten personeel. Hierbij is ruim gerekend en bij uitval kan het grotendeels al 

opgevangen worden met het personeel wat ingepland staat. 

Omdat de gemeente aan bepaalde leveranciers criteria stelt zullen wij per leverancier hieronder ingaan op 

hoe we eventuele afmeldingen zullen opvangen: 

Beveiliging 

Voorgaande jaren hebben wij gewerkt met een opschaalsysteem met het beveiligingsbedrijf. Voor dit jaar 

hebben wij er echter voor gekozen om het aantal beveiligers geheel vast te leggen voor de maximale 

capaciteit van 2000 bezoekers, gezien dit de branche is waar de meeste personeelstekorten zijn. Wij 

werken opnieuw weer samen met het beveiligingsbedrijf IRBIS Secure Solutions waar we andere jaren ook 

altijd mee samenwerkten. Wij hebben de offerte ondertekend voor 1 gecertificeerde beveiliger per 150 

bezoekers, dit conform de eisen van de gemeente. Dit komt neer op 14 beveiligers. Daarnaast zal het 

bedrijf nog twee mensen op de reserve lijst indelen. 

Verkeersregelaars 

Met betrekking tot de verkeersregelaars werken wij weer samen met ATC. In overleg met dit bedrijf 

hebben wij een extra verkeersregelaar ingepland boven op de bestaande diensten. Mocht er uitval zijn 

kunnen wij hierop terugvallen. Ook kunnen wij extra vrijwilligers inzetten als begeleiding bij de 

fietsenstaling om ervoor te zorgen dat iedereen netjes in een fietsenrek parkeert. 

Technisch en op en afbouw personeel 

Voor de techniek werken wij met een groep freelancers die voornamelijk in de zakelijke branche 

evenementen uitvoert. Gezien augustus de rustigste maand van het jaar voor hen is, hebben wij hier een 

ruim team op in kunnen plannen. Ook bij uitval hebben wij per techneut een vervanger beschikbaar. Voor 

de overige opbouw werkzaamheden werken wij met een grote groep vrijwilligers. Gezien het vrijwilligers 

zijn en wij gewend zijn dat hier het no show percentage hoger is dan bij betaald personeel plannen wij voor 

elke dienst per twee personen één iemand extra in. 

EHBO 

Ook onze EHBO is al bevestigd. Net als voorgaande jaren werken wij weer samen met E.H.B.E bollenstreek. 

In overleg met E.H.B.E bollenstreek hebben wij 4 EHBO'er s bevestigd voor het evenement. Ook deze 

organisatie werkt met een reserve lijst bij uitval. 

   

Vrijwilligers bar en ticketscan 

Achter de bar en bij de entree (ticketscan) werken wij met een club van 40 vrijwilligers. Diensten worden 

hier ruim ingepland. Ook hebben wij twee koppels die op stand-by staan. Deze koppels kunnen bij springen 

op diensten waar no show van vrijwilligers plaatsvindt. 
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Beveiligingsplan/werkinstructies voor ISS beveiligers bij het evenement: Van Neighbours at the Beach 

27 augustus 2022 

Locatie 

Contacten 

Algemene informatie 

Plattegrond 

Beveiligers 

Tenue beveiligers 

Legitimatiepas 

Communicatie 

Rapportage 

10. Rooster en werktijden 

11. Parkeren 

12. EHBO 

13. Deurbeleid 

14. Geen consumptie naar buiten 

15. Roken 

16. Huisregels 

17. Werkzaamheden 

18. Einde dienst 

19. Geweldsinstructie 

20. Rooster 

ijlage 1 Noodverlichting en blusmiddelen 

jlage 2 Handelen in geval van brand 

. Bijlage 3 Handelen in geval van ongeval 

24. Bijlage 4 evacuatie en toegankelijkheid hulpdiensten 

OONDAPBONA 

     

Wimars 
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-1 Locatie: 

Koningin Astridboulevard 106, afrit 6, Noordwijk (naast de zeester) 

.2 Contacten: 

Irbis Secure Solutions (te noemen |SS 

e (geanonimiseerd)

wawitbissecuresoltions. n 

ND 4485 

(geanonimiseerd)

S-BB leerbedrijf 

Aansturing coördinatie SS 

M: 

E nl 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Organisator: 

Organisator: Concepts on the Road 

Contactpersonen 

Ades: 

Postcode 

T 

| 

Contactpersoon gemeente Noordwijk 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

©lrbis Secure Solutions 2022 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Contactpersoon Brandweer Noordwijk: 

112 

Contactpersoon N : (geanonimiseerd)

Contactpersoon GHOR: 

EHBO 

Contactpersoon Reddings Brigade: 

  

©lrbis Secure Solutions 2022 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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.3 Algemene informatie: 

Wij spreken de zelfde doelgroep aan als voorgaande jaren bij Neighbours Festival. Uit de gegevens van de 

ticketverkoop van onze vorige festivals is gebleken dat de bezoekers vooral uit de regio komen. Veel bezoekers van 

het festival zullen waarschijnlijk afgelopen jaren ons evenement ook hebben bezocht. In onze marketingcampagne zal 

vooral gericht worden op jongvolwassenen (20 tot 30 jaar). Het is een 18+ evenement, hier zal bij de toegang ook 

streng op gecontroleerd worden. 

Het gaat om individuen met dezelfde muzieksmaak en woonomgeving. We verwachten dat er vooral mensen met de 

Nederlandse nationaliteit op het evenement afkomen. We verwachten niet veel gehandicapten of mensen met andere 

opvallende eigenschappen. Er zal naar verwachting ook geen rivaliteit aanwezig zijn onder de bezoekers. 

Verwachte bezoekers aantal evenement: 1500 tot 2000 bezoekers (Maximaal 2000) Het bezoekersaantal wordt 

gecontroleerd d.m.v. tickets. Door middel van het ticketsysteem kunnen wij ten alle tijden inzien hoeveel bezoekers er 

op ons festival aanwezig zijn. De entree wordt geweigerd indien een individu niet over een ticket beschikt of niet aan 

de huisregels wenst mee te werken.. Tickets zijn voorafgaand aan het evenement online verkrijgbaar. Indien het 

evenement niet uitverkocht is zullen er nog tickets door middel van deurverkoop zijn. 

Datum opbouw evenement: 25-8-2022 t/m 27-8-2022 

Datum evenement: 27-08-2022 

Datum afbouw evenement: 27-8-2022 /28-8-2022 

ISS is gevraagd om bij deze strandeditie net als voorgaande jaren de beveiliging te verzorgen. 

4 Plattegrond 
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5 Beveiligers en Toezichthouders 

De organisatie is verantwoordelijk voor het toezicht tijdens het evenement en gedurende de open en afbouw van het 

evenement. Bij incidenten die het niveau van de beveiligingsorganisatie overstijgen, zal de politie om assistentie 

gevraagd worden. 

©lrbis Secure Solutions 2022 4 
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Het toezicht op het terrein is in eerste instantie in handen van organisator Concepts on the Road en particuliere 

beveiliging van Irbis Secure Solutions (ND 4485). 

Beveiligers worden ingezet om: 

Toegangscontrole uit te voeren. Daarbij wordt 0.a. de leeftijd gecontroleerd aan de hand van de identificatiedrager. 

Tassen en jassen worden gecontroleerd op drugs, scherpe voorwerpen, meegebrachte consumpties. Meewerken aan 

deze controle is verplicht volgens de verkoopvoorwaarden zie huisregels. 

Surveilleren tussen het publiek en in grijpen en/of sturen daar waar nodig. Zij registreren eventuele verstoringen van 

openbare orde en handelt in samenwerking en eventueel overleg met de politie. De beveiligers zullen, voordat het 

evenement plaats vindt, samen komen met de organisatie om de plannen goed op elkaar af te stemmen. De 

beveiligers kennen elkaar en zijn goed op elkaar ingespeeld en hebben ervaring met dancefestivals. 

Vrijwilligers en toezichthouders zullen bij alle incidenten die plaatsvinden de beveiliging inschakelen. 

Gedurende het evenement onderhoud e namens de organisatie contact met de leidinggevenden 

van Irbis Secure Solutions. Indien nodig zal in overleg contact met de politie en eventueel andere hulpdiensten 

worden opgenomen. 

(geanonimiseerd)

Overige relevante zaken in verband met toezicht: 

- Toegangswegen/calamiteitenroutes worden te allen tijde vrijgehouden van obstakels door een verkeersregelaar niet 

zijnde een beveiliger/toezichthouder van Irbis Secure Solutions.. 

- Overal op het terrein moeten de hulpdiensten kunnen komen. Deze calamiteitenroutes die de hulpdiensten kunnen 

afleggen zijn besproken en zijn ingetekend in de plattegrond. 

- Bij de toegang tot het evenemententerrein is er controle op: scherpe voorwerpen, glas, eten, drinken, drugs en 

wapens. Zie voor meer informatie hierover onze huisregels. 

De beveiligers van het beveiligingsbedrijf zullen door middel van een portofoon systeem in contact staan met de 

organisatie. De organisatie staat in contact met de eigen medewerkers van het festival.. De beveiligers worden 

ondersteund door vrijwiligers van het festival. Deze houden toezicht en zodra zij iets constateren wat niet door de 

beugel kan schakelen zij de organisatie /beveiliging in. 

De taken die zij onder andere uitvoeren zijn het signaleren van dingen die niet door de beugel kunnen zoals het 

gebruik of verhandelen van drugs, of het drinken van eigen meegebrachte dranken. Indien dit geconstateerd wordt 

worden de bezoekers die zich hieraan schuldig maken van het festivalterrein afgezet. Indien zij een grote hoeveelheid 

drugs bij zich hebben (meer dan voor eigen gebruik) wordt de politie ingeschakeld voor juridische afhandeling. 

Toezichthouders 

Zij zullen gedurende het evenement aanwezig zijn om toezicht te houden bij de nooduitgangen. Zo zijn de 

nooduitgangen altijd bewaakt door een herkenbaar persoon. Deze toezichthouders zullen bij een incident altijd de 

beveiliging inschakelen en niet zelf ingrijpen en alleen assisteren indien de beveiliging dit noodzakelijk acht. 

9 
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Beveiligers: 

i - 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

    

  (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

zeensnspn= 0. 
Toezi 

1. 

12. 

13. 

.8 Tenue beveiligers zoals goedgekeurd door Justis: 

= Blauwe jas voorzien van witte V-embleem, 

=  Logo Irbis Secure Solutions en op de rug ‘security’ Blauwe polo (alleen bij warm weer) 

Zwarte workerbroek 

= Vanaf 20.00 uur zal het blauwe hesje met reflecterende V-embleem en tekst ‘Security’ over de blauwe jas 

worden gedragen. 

=  Sieraden, horloges, oorbellen en piercings zijn niet toegestaan. . 

= Hetniet zichtbaar dragen van een werend vest is bij Irbis Secure Solutions verplicht. 

9 
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Beveiligingsplan Neighbours at the Beach zomereditie 27 augustus 2022 

Gedurende de werkzaamheden is het dragen van de legitimatie pas alsmede de persoonlijke ID verplicht. Bij 

aanmelden voor de werkzaamheden wordt dit gecontroleerd. Niet kunnen tonen betekend niet kunnen werken en 

geen salaris. 

-8 Communicatiemiddelen 

Bij de werkzaamheden wordt voor onderling verkeer gebruik gemaakt van de door ISS geleverde portofoons. Er is 

voor iedere beveiliger en toezichthouder 1 portofoon met headset en in-ear. Eigen headset is toegestaan, mits deze 

bij controle geen ruis veroorzaakt. 

Etherdiscipline: Altjd eerst eigen naam melden. Vervolgens voor wie je bericht bestemd i. Pas bij bevestiging bericht 

geven. (Alle berichten kort en zakelijk). 

.9 Plattegrond 
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10 Rapportage 

De rapportage wordt door de operationeel coördinator van ISS opgemaakt binnen 24 uur na het 

evenement. De relevante punten worden naar de opdrachtgever doorgestuurd. Bij grotere incidenten dient 

ieder direct een specifieke rapportage te zenden naar:… (geanonimiseerd)

-11 Rooster en werktijden 

  

Beveiligers en toezichthouders zijn vanaf 12.30 uur aanwezig voor verkenning en briefing. 

Beveiligers en toezichthouders werken door tot alle bezoekers het festival en parkeerterrein hebben 

verlaten. 

12 Parkeren 

Parkeren kan voor beveiligers en toezichthouders boven aan de boulevard. . 

-13 EHBO 

Deze wordt verzorgt door EHBE uit Lisse. Coördinatie is in handen val 

14 Deurbeleid 

(geanonimiseerd)

Neighbours beachfestival trekt een zeer breed publiek aan. De organisator heeft vooraf het deurbeleid 

bepaald. 

Het is belangrijk dat er leuke bezoekers binnenkomen die affiniteit hebben met de muziekstijlen die door 

Neighbours zijn geprogrammeerd. Afstemming met organisator en coördinator is dus erg belangrijk. 

Vooral goed opletten met het binnen laten van groepen. 

Gastvrijheid, vriendelijkheid en gastheerschap is van zeer groot belang! 

= Gasten hebben vooraf een toegangsticket gekocht. Deze moet men kunnen tonen voor men naar 

binnen mag. 

= Een geldige ID is noodzakelijk i.v.m. leeftijdscontrole. Het betreft een 18+ festival. 

Er zijn geen detectiepoortjes. Indien noodzakelijk geacht kan een privaatrechtelijke oppervlakkige 

veiligheidsfouillering worden uitgevoerd. 

= Tassen en jassen worden gecontroleerd op drank, eten, wapens en drugs. 

= Personen die teveel alcohol en/of drugs hebben gebruikt kunnen geweigerd worden. 

= Eigen consumpties zijn niet toegestaan en worden in de afvalbakken gedeponeerd 

= Wapens zijn niet toegestaan. 

=  Hard en soft drugs zijn niet toegestaan. 

Gmms 
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15 Geen consumptie mee naar buiten 

Er mag geen enkele consumptie mee van het festivalterrein worden genomen. Bekers enz. moeten vooraf 

worden leeggedronken en in de afvalbak gedeponeerd. 

16 Roken 

Roken in de tenten is niet toegestaan. Op het open terrein is roken toegestaan. 

17 Huisregels Neighbours at the Beach 2022 

S 
  

Op dit evenement is de Nederlandse wetgeving van kracht. 

Het evenement i uitsluitend bedoeld voor bezoekers vanaf 18 jaar. 

Bij de entree bent u als bezoeker verplicht u te kunnen legitimeren met een geldig 

identiteitsbewijs. 

Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd. Indien u 

hieraan geen medewerking verleent, kan u de toegang tot het festival wordenontzegd. 

Het is niet toegestaan drank en etenswaren mee naar binnen en buiten de poorten tenemen. 

Het is niet toegestaan om klapstoeltjes en/of overige (zit)meubilair mee te nemen ophet 

testivalterrein, uiteraard vallen rolstoelen hier niet onder. 

Personen gekleed in voetbal shirts en/of kleding welke bij (een) bepaalde groepering(en)horen, zullen 

worden geweigerd 

Film-, video- en professionele fotoapparatuur (fototoestellen met grote, verwisselbarelenzen) zijn 

niet toegestaan. Mobieltjes met foto-/videomogelijkheden en normale (digitale) fototoestellen 

zonder afneembare lenzen mogen wel mee het festivalterrein op. 

Huisdieren worden (om hun eigen bes!wil) niet toegelaten 

Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het festival en in dedirecte 

omgeving is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie. 

Personen welke aantoonbaar onder invloed van alcohol en/of drugs het festival willenbetreden 

kunnen worden geweigerd, de persoon welke aantoonbaar onder invioed is kan geen aanspraak 

maken op eventuele vergoeding van kaarten en/of reiskosten. 

Op het festival zijn drugs verboden. Bij constatering van het in bezit hebben van maximaal 5 gram 

softdrugs, heeft u de mogelijkheid om deze af te staan. Weigert u dezesoftdrugs af te staan of heeft u 

meer dan 5 gram in uw bezit, dan zult u aan de politie worden overgedragen. Bij het verdenken van 

het handelen in sof/harddrugs zult u zonder pardon worden aangehouden en worden overgedragen 

aan de politie. 

Op het festival gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden. Het dreigenen 

gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele 

intimidatie, wildplassen, biergooien en moddergooien worden niet getolereerd. 

Bij constatering van vervuiling en/of vernieling van materialen en terreinen zal u de toegang tot het 

testivalterrein worden ontzegd en zult u worden overgedragen aan depolitie. Ook zullen de 

eventuele schades op u verhaald worden. 

Het is verboden om wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in 

het bezit te hebben. Bij constatering zult u worden overgedragen aan depolitie 

Bij het plegen van misdrijven wordt u aangehouden en overgedragen aan de politie. 

De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voorenig letsel 

en/of materiële dan wel immateriële schade. 

Op het festival kan meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd worden. De organisatieaanvaardt 

geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan 

uw gehoor. Het verblijf op het festivalterrein geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico. Geef uw 

oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte opte zoeken of draag gehoorbescherming. 

Tijdens het festival zullen foto's & video opnames gemaakt worden ten behoeve vanpromotie en 

andere doeleinden. Een ieder de ons evenement bezoekt gaat hiermeeakkoord. 

Bij het niet naleven van onze huisregels wordt u de toegang tot het festivalterrein onherroepelijk 

ontzegd en wordt u een lokaalverbod aangezegd van één of meerderejaren. 

©lrbis Secure Solutions 2022 9 
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18 Werkzaamheden 

e Erwordt door tenminste één beveiliger actief deurbeleid gevoerd. 

e Erdient door overige beveiligers gevraagde posities ingenomen te worden. 

De toiletgroepen worden meegenomen bij deze surveillances. 

Nooduitgangen wordt bemand door boventallige aspirant-beveiliger. 

e Vaste posities worden niet verlaten zonder dit te melden. 

In geval van problematiek zoals bijv. scheldpartijen of dreigende conflictsituaties, neem de 

betrokken perso(on)n(en) zo rustig mogelijk apart (de entree of naar buiten) om verder te 

praten en bij voorkeur daar eventuele verdere actie te ondernemen. 

« Ruziënde partijen worden niet gelijktijdig naar buiten gestuurd. 

e Mocht de eerste partij niet vertrekken dan zal de politie worden ingeschakeld. 

Bij constatering van strafbare feiten wordt de verdachte aangehouden en de politie 

ingeschakeld. Dit gebeurd via de coördinator in overleg met de organisator. 

De coördinator wordt altijd over calamiteiten die zich hebben voorgedaan geïnformeerd. 

In geval van ontruiming ondersteunen de ISS beveiligers het BHV team (zie veiligheidplan 

en bijlage). 

e Belangrijk is dat er geen bezoekers meer naar binnen kunnen. Daarnaast is het vrij 

houden van aanrijroutes van hulpdiensten van obstakels belangrijk. 

e Assisteren van hulpverleners of het afschermen tijdens hun werkzaamheden is van 

belang. 

De entree is in principe nooit onbewaakt, behalve in geval van nood. Schakel bij kleinere 

inzet door ISS (1 a 2 beveiligers) eerst de organisator in of zijn plaatsvervanger en laat één 

van hen positie innemen bij de entree. 

Bij sluiten even de lockers in de gaten houden. 

De bezoekers mogen het water niet betreden, 

e Na sluiting zal de beveiliging het festivalterrein en parkeerterrein en fietstenstalling 

leegvegen. 
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19 Einde dienst 

e De coördinator van ISS geeft aan wanneer de dienst beëindigd kan worden. De eindtijd is 

een streeftijd. 

e Na sluiting portofoons en headsets inleveren en aftekenen biNN (geanonimiseerd)

Als er gedurende de avond personen worden verwijderd wordt hier melding van gemaakt bij de coördinator 

en vervolgens organisator. Het is aan de organisator om te bepalen of zij een ontzegging aanzeggen. 

20 Geweldsinstructie beveiligers 

Beveiligers mogen geen geweld gebruiken tijdens hun werkzaamheden. De organisator wil absoluut geen 

vechtpartijen enz. binnen. 

Echter, het kan voorkomen dat je jezelf of anderen moet verdedigen uit hoofde van je functie. In die 

gevallen geldt dat je je zou kunnen beroepen op zgn. strafuitsluiting grond. Bijvoorbeeld in het geval 

‘noodweer’ art 41 WvStr. Dit houdt in dat je geen enkele andere keuze had dan geweld te gebruiken om 

geweld tegen jou of anderen te doen stoppen. 

Een andere uitsluitingsgrond is ambtelijk bevel, dat is wanneer de politie je sommeert hen te helpen. Hierbij 

mag je beslist nooit meer geweld gebruiken dan tegen jou wordt gebruikt en/of noodzakelijk is om geweld 

tegen jou of anderen te doen stoppen. 

Handel altijd proportioneel. Houdt verdachten aan bij strafbare feiten waar dit mogelijk is. Doe aangifte en 

meld incidenten z.s.m. bij de politie en bij de coördinator. Noteer bijzonderheden omtrent tijdstip, 

gebeurtenissen en gegevens van getuigen onmiddellijk na een incident. Verwerk deze in je rapportage. 

De organisator wil absoluut geweld voorkomen. Bij tegenwerkend gedrag wordt er veel van het geduld en 

de professionaliteit van beveiligers gevraagd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de gespreksmodellen en 

de kennis en kunde van op- en afschalen. 

In alle gevallen worden hulpdiensten c.q. politie ingeschakeld door de coördinator c.q. organisator. 
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21 Rooster 

Tijd Entree Nooduitgang tzh Interventie 

13:00-16:00 2 3 1 

16:00-19:00 3 3 7 

19:00-20:00 3 3 7 

20:00-23:00 2 3 8 

23:00-23:30 2 3 8 
          
  

Na het leegvegen van het festivalterrein zullen de beveiligers bezoekers verzoeken om de directe 

omgeving van het festival terrein rustig te verlaten. 

S 
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Bijlage 1. Noodverlichting en blusmiddelen 

Een voldoende aantal lampen zorgen voor verlichting op het festival en de toegangswegen. Om 

te voorkomen dat in 1 keer alle verlichting uitvalt, zijn de stroomvoorzieningen voor de noodverlichting 

verdeeld over 2 aggregaten. Dit zorgt ervoor dat wanneer 1 van de stroomvoorzieningen, op welke manier 

dan ook, er mee ophoudt, dat de andere ervoor zorgt dat er alsnog verlichting aanwezig is op het 

festivalterrein. Ook hangt er over heel het terrein veel sfeerverlichting die constant aanstaat, dit zorgt voor 

een constant zicht op het festivalterrein. De noodverlichting is in onderstaande plattegrond getekend. 

De blusmiddelen die aanwezig zijn bij de zogenoemde risico-posten zijn in onderstaande plattegrond 

aangegeven. Op elke post wordt gebruik gemaakt van een schuimblusser. Dit op advies van Groene 

Brandbeveiliging in Katwijk. De blusmiddelen die aanwezig zijn, staan in onderstaande plattegrond ook 

getekend (brandblussertje). 
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BIJLAGE 2 handelen in geval van brand 
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Bellen naar 112, 

daama coördinator 

beveiiging inichten. 
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Coörainator beveiliging vangt 

huipverieningsdienst(en) op en 

overlegt met leider 

hulpverleningsdienst(en) (evt. 

telefonisch) over: 

  
  

  
  

    
  

  

Alarmeren en opvangen 

eventuele andere 

hulpverleningsdiensten 
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Infomeert en instrueent zijn 
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Bijlage 3 Handelen in geval van Ongeval 

  

‘Ongeval 
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'Emstig ongeval of meerdere Licht ongeval, informeren 

slachtoffers: bellen naar 112 coordinator beveiiging en 
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beveliging iormeren verzorging (EHBO) 
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Bijlage 4. Evacuatie 

Indien er een evacuatie moet plaatsvinden worden alle bezoekers 

via Nooduitgang 1,3, 4 en 5 naar via afrit 6 naar de fietsten stalling worden 

begeleid. 

Deze (nood)uitgangen bieden genoeg ruimte en capaciteit voor de maximale 

2000 bezoekers. Alle 4 de publieks nooduitgangen zijn. Het gehele evenement 

bemand door een toezichthouders of beveiliger. Nooduitgang 1,3,4 en 5 zijn 7 

meter breed. Nooduitgang 2 is alleen bestemd voor entree voor eventuele 

hulpdiensten in geval van nood. 

De EHBO-post heeft een eigen uitgang (nooduitgang 2) zodat deze vrij blijft van 

een grote publiekstroom endaarbij ook uit het zicht blijft van bezoekers. Deze 

nooduitgang is bereikbaar voor hulpdiensten via afrit 5 

De evacuatie route is aangegeven doormiddel van een groene lijn/pijl op de 

plattegrond. 

Tijdelijke evaluatie 

Wanneer er sprake is van een tijdelijke evaluatie zullen bezoekers naar een 

verzamelpuntbegeleid worden indien dit veilig mogelijk is zal dit bij de 

fietsenstalling zijn hierdoor zullen de aanrijroutes voor eventuele hulpdiensten 

bereikbaar blijven. 
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