
BIJLAGE 1 
Veiligheidsplan Hartjesdag 2016 
 
Risico-inventarisatie 
 
Soort evenement: straatfeest voor buren en ondernemers 
 
Activiteit: 
  

19.00  Straatfeest

 
 
Doel: verbinden alle bewoners en gebruikers van de Zeedijk, d.m.v. 
eeuwenoud straatfeest De Hartjesdagen. 
 
Bezoekersprofiel 
Oudere, lokale bewoners, + gay community (vooral lokaal) 
Maximaal 1500 man (evenement op maandag zal minder bezoekers trekken) 
Volksvermaak.  
Verkoop door lokale retail en horeca aan tafels 
 
Ruimtelijk profiel 
Inrichting evenemententerrein en omgeving. Zie tekening. 
 
Verspreid aanbod activiteit, waardoor publiek niet op een plek geconcentreerd 
wordt. 
Verbod op vergunde terrassen. 
Gehele straat afgelopen t.b.v. evenement. 
Omlooproutes worden bij afzettingen aangegeven. 
Straat begaanbaar voor hulpdiensten.  
Vrijwilligers voor verplaatsen tafels aanwezig. 
 
Organisatie 
Stichting Hartjesdagen, contact Hans Dikker. 
Ervaren organisatie (met dezelfde uitvoerders) Ervaring meer dan 10 jaar.  
Hans Dikker, Diana van Laar 



 
Dreiging 
Op grond van ervaring voorgaande jaren, geen reden voor bijzondere 
maatregelen. 
Stemming is altijd zeer vrolijk en gemoedelijk. Ondernemers houden onderling 
contact over mogelijke onruststokers. 
 
Volksgezondheid 
Drank en voedsel worden verstrekt door reguliere ondernemers met de juiste 
vergunning. 
 
Media 
Beperkt. Wordt ontmoedigd om toestroom mensen te voorkomen. Verzoeken 
om interviews etc worden niet gehonoreerd. 
 
Nutsuitval 
Geen probleem (hoog zomer, lang licht)  
Indien noodzakelijk wordt het evenement eerder beëindigd. 
 
Beveiliging 

- 6 beveiligers met diploma voor bij de hekken. 
- 72 manuren op de maandag 
- eigen orde dienst van 4 man 

Ondersteuning wijkpolitie. 
 
Medische organisatie 

- N.t.b.orqanisatie 
- defillibrator aanwezig bij Barbizon. 
- aantal personeelsleden van de café’s heeft EHBO-diploma. 
- centrale EHBO-post 
- EHBO-ers: elke dag 2 man 

 
 
Hygiëne 
Geen toiletunits nodig . in alle cafés zijn toiletten verspreid over de straat 
 
Brandveiligheid. 
 

- brandblussers in alle café’s aanwezig en  in de grotere een brandslang. 
 
- Geen podia aanwezig. 
- De tafels op de zeedijk worden door een calamiteiten ploeg ontruimd 

en opzij gezet. 
- Geen brandkranen aanwezig in het gebied. 
- De brandweerroute is op kaart gezet. 

 
 
Calamiteiten 

Vechtpartijen. In eerste instantie de orde dienst en de wijkagenten 
lopen rond en kunnen direct gewaarschuwd worden. 



- Brand. De straat wordt opgedeeld in compartimenten. Vluchtroute 
worden aangegeven en omgeroepen. 

- Bommelding. Eerst contact met de politie om de identiteit van de 
bommelding vaststellen. In overleg gedeeltelijke ontruiming. 

- extreem weer. In de stad lijdt dat nooit tot gevaarlijke situaties wel tot 
volle cafés. 

- Ongeval. EHBO contcat. Voor ambulance wordt de ambulance goed 
doorgesproken met de contacctpersoon. De  straat is via 5 ingangen te 
bereiken. Orde ploegen zorgen voor straatgedeelte vrijmaken, zonodig 
tafels inklappen om route vrij te maken. 

 
Preventie alcoholmisbruik 
- alcohol wordt vanuit de cafe;s en restaurants geschonken door 
gediplomeerd personeel. Er wordt op toegezien dat geen zelf meegebrachte 
waren/dranken worden genuttigd. Huisregels worden aan de toegangspunten 
van het evenemententerrein aangegeven. 
- zonodig wordt de wijkagent betrokken. 
- druksgebruik is niet van toepassing 
 
Crowdmanagement en ontruiming. 
 

- Tijdens het evenement zijn er behalve tafels op de rijbaan (tijdens 
brunch) en tafels op de stoepen (tijdens de rest van het evenement) 
geen obstakels. 

- Zowel tijdens de brunch als tijdens het overige evenement zullen er 
geen tafels op de Kolk worden geplaatst. 

- de tafels komen over de gehele Zeedijk verspreid te staan , zodat het 
publiek gesprreid wordt. 

- De Geldersekade is een ideale omlooproute als men de drukte wil 
mijden. E.e.a. wordt aan de ingangen van het evenemententerrein met 
borden aangegeven. 

- Op maandag wordt veel minder publiek verwacht dan in vorige jaren 
toen de Hartjes- en Queensverkiezing op zondag was. 

- Het evenement wordt niet op grote schaal gepromoot. Alleen op locale 
schaal en via relatienetwerken. 

- De evenementen worden aangeduid. 
- Bij extreme drukte kunnen bepaalde delen van de straat afgesloten 

worden door de ordediensten. 
- Deelsgewijze ontruiming .(de straat wordt in 4 delen gedeeld )door 

orde diensten en politie.  
-  

 
Bereikbaarheid. 
- tijden en plaatsen van de afsluitingen op de kaart aangegeven. 
- Hekkenplan op kaart aangegeven. Extra hekken aanwezig voor gedeelte 
afsluiting bij ontruiming of afsluiten voor bezoekers als het te vol wordt. 
- parkeren nvt 
- calamiteitenroutes worden aangegeven aan de ingangen van het 
evenemententerrein, op de weg en verspreid onder personeel. 



- orde ploeg is geïnstrueerd in het zonodig vrijmaken van de weg door de 
tafels in te klappen. 
- omrijroute voor de auto en fiets op de Geldersekade worden aangegeven. 
 
Communicatie 
- buurtbewoners worden via e-mail, website en brieven op de hoogte 
gebracht. SamenZeedijk wordt geïnformeerd over het evenement. 
- posters kondigen het feest aan + programma en noodnummers. 
- flyers voor bezoekers. 
- Stickers op fietsen die voor het evenement er niet mogen staan. 
- Eigen personeel wordt gebriefd. 
- Ondernemers, vrijwilligers en personeel gebruiken Whatsapp-groep voor 
directe communicatie 
- lijst van contactpersonen en tel nummers. 
- een contactnummer dat bij overbezetting wordt doorgezet naar andere 
organisatoren. 
 
Coördinatieteam 
- coördinatieteam met als contactpersoon straatmanager. 

-  
- Plattegronden 
- locatie tafels(indicatie zie tekening. Op dit moment is het exacte aantal 

tafels tijdens het evenement nog niet bekend) 
- locatie plaskruizen ( nvt) 
- EHBO post  (plaats nog te bepalen) 
- Horeca (nvt) 
- Brandblussers( nvt) 
- Calamiteiten route( zie tekening) 
- Vluchtroute( zie tekening) 
- Opstelplaatsen(op Nieuwmarkt) 
- Organisatie post, centrale regie (Café ‘t Mandje) 


