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Afwezig:
Verslag door:
Het festival wordt gehouden rond het Duinmeertje van Hee. De doelgroep bestaat uit 25-35
jarigen. Capaciteit 6000 personen. Het terrein is alleen toegankelijk voor 18+ leeftijd.
Kaartverkoop alleen van te voren online. Denk na over combi van boot en festival. Doeksen
heeft aangegeven geen problemen te voorzien met vervoer. De Organisatie
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met diverse

partijen in gesprek over hoe het festival goed te laten verlopen.

Veiligheid: voor Terschelling is dit een evenement wat hier nog niet eerder heeft plaatsgevonden
en een andere insteek vereist dan wat men tot nog toe gewend is. Voor de Organisatie betekent
het organiseren van een festival op een eiland deels ook een andere aanpak.
Opmerkingen van de Organisatie: verboden middelen worden overgedragen aan de politie.
Drugskluis? Organisatie heeft hiervoor een gangbare procedure.
Op vergelijkbare evenementen is nauwelijks sprake van geweld. Dit kan heel vaak door de eigen
bewakingsdienst worden afgehandeld. Er is sprake van een afgesloten festivalterrein. Er is extra
toezicht door beveiligers, eigen bewakingsdienst en BASE. Wanneer is er sprake van
overcrowding per podium? Er komt een specificatie in het volgende plan. Hoe zit het met
camerabewaking? Tot nog toe is op eerdere festivals camerabewaking nog niet nodig geweest.

Vragen en opmerkingen politie:
Hoe ga je de toegangscontrole organiseren? Hoe weer je 18- van het terrein? Waar blijven
mensen welke niet naar binnen mogen?
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Er moet een heldere lijn zijn bij een calamiteit. Beschrijf wat te doen wanneer er iets fout gaat,
bijvoorbeeld opvang locaties. Calamiteitenroutes komen in definitieve versie (opm. Denk
ook aan het risico van water (meertje) in relatie tot alcohol en middelen. Er moet een beschrijving
komen van wie wat doet en waarvoor verantwoordelijk is wanneer er iets mis gaat en wat is het
kantelpunt richting politie (m .b.t. verantwoordelijkheid).
Organiseer alles van te voren, bijvoorbeeld water bij extreme warmte en wat te doen bij
windracht 6 of hoger? Hou er rekening mee dat alles van tevoren op het eiland aanwezig moet
zijn omdat aanvoer vanaf de wal veel tijd vraagt. Hoe bereiken we mensen met informatie?
Bijvoorbeeld lichtbakken of via een app. Veiligheidsbeleid, maatstaven OM volgen.

Hoe verder bij politie?
Belangrijk voor politie, welke capaciteit is nodig? Hoe vaak wordt er een beroep op de politie
gedaan?
Politie wil graag beschrijving van sluizen en hekken. Wanneer ga je over tot aanhouding? Geef
voorbeelden. Wie doet wat en functies aangeven.
Communicatie is belangrijk, goede afspraken maken. Centrale post communicatie, kort en helder
naar hulpdiensten. Maak zoveel mogelijk gebruik van 112. Iedere ochtend brieting en contact
moment naar voorbeeld van Oerol. Er zijn twee verschillende beveiligingsbedrijven, politie wil
één aanspreekpunt.
Maak een GRID kaart van het terrein met coördinaten. Er kan gebruik gemaakt worden van de
huidige hulpverleningskaarten.
Toezegging politie, wanneer de opmerkingen worden uitgevoerd en de vragen naar
tevredenheid worden beantwoord zij geen bezwaar hebben tegen het evenement. Politie is dan
bereid om mee te werken om het evenement door te laten gaan.

