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Internationaal Streekbierenfestival 2018

Veiligheidsplan
Versie dd. 20/06/18  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Hoofdstuk 1 - Lokalisatie

a. Evenement 
Theophiel Toyeplein  
Otegemstraat (huisnummers 1 tot 7)  

 
b. Aanpalende straten 

Avelgemstraat 
 Deerlijkstraat 
 Otegemstraat
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Hoofdstuk 2 - Sectoren

a. Sector 1 : Otegemstraat (vanaf kruispunt Avelgemstraat tot T. Toyeplein)  
 
b. Sector 2 : T. Toyeplein 1 (vanaf Otegemstraat tot verhoogde driehoek) 
 
c. Sector 3 : T. Toyeplein 2 (Vanaf verhoogde driehoek tot Centrumschool) 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Hoofdstuk 3 - Tijdspanne

Maandag 13/08/2018  
- 08.00 uur : aanvang opbouw evenement, afsluiten Theophiel Thoyeplein  
- 16.00 uur : afsluiten Otegemstraat 
- 24.00 uur : permanente bewaking van het terrein  

 
Dinsdag 14/08/2018  
- 00.00 uur : permanente bewaking van het terrein  
- 15.00 uur : aanvang evenement 
- 23.00 uur : sluiting kassa’s 
- 23.30 uur : verbod aan standhouders nog dranken te schenken  
- 24.00 uur : einde evenement, bezoeker van het terrein weg begeleiden  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Woensdag 15/08/2018  
- 00.00 uur : permanente bewaking van het terrein - tussentijdse reiniging  
- 13.30 uur : aanvang evenement 
- 23.00 uur : sluiting kassa’s 
- 23.30 uur : verbod aan standhouders nog dranken te schenken  
- 24.00 uur : einde evenement, bezoeker van het terrein weg begeleiden  

 
Donderdag 16/08/2018  
- 00.00 uur : permanente bewaking van het terrein  
- 02.00 uur : start afbraak evenement 
- 14.00 uur : vrijgave Otegemstraat 
- 20.00 uur : vrijgave Theophiel Toyeplein  

 
De opbouw en afbraak van het evenement is onderhevig aan verschillende factoren 
(weersomstandigheden, ontruiming terrein, …). Naargelang de opbouw of afbraak vordert 
kan (binnen realistische marges) afgeweken worden van het afsluiten of terug openstellen 
van de diverse locaties.
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Hoofdstuk 4 - Veiligheidsstructuur

Veiligheidsteam 
Flanders Events VZW richt een veiligheidsteam op dat bij noodsituaties zal in actie treden. 
Buiten deze situaties hebben deze leden de exclusieve functie om de veiligheid van de 
medewerkers, de bezoekers en de infrastructuur te waarborgen en dit onder de supervisie 
van de veiligheidsverantwoordelijke. Dit gebeurt op een discrete manier teneinde 
provocaties te vermijden. Dit team wordt samengesteld behoudende de wet op de privé 
milities en zoals voorzien worden de nodige formaliteiten hiervoor vervuld en de geldende 
richtlijnen nageleefd. Een nominatieve lijst van deze personen wordt overgemaakt aan de 
heer Burgemeester. 
Dit team zal uitvoerig worden gebriefd betreffende hun verantwoordelijkheden en 
verplichtingen, en zal hiervoor eventuele trainingen volgen.
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Coördinatie centrum 
Ter hoogte van de Fortis Bank wordt op het Theophiel Thoyeplein een coördinatie centrum 
opgericht, dat operationeel is vanaf 13/08/2018 12.00 uur tot 16/08/2018 om 02.00 uur. 
Buiten deze uren is het coördinatie centrum ondergebracht op de speelplaats van de Vrije 
Centrumschool. 
Van hieruit worden alle voorschriften van dit veiligheidsdocument opgevolgd. De 
coördinatie en communicatie met de externe diensten gebeurt voor beperkte incidenten 
van hieruit. Dit coördinatie centrum staat onder de permanente leiding van de 
veiligheidsverantwoordelijke. Een lid van de Raad van Bestuur van de organisatie zal deze 
post permanent bemannen. 
Buiten crisissituaties is de primaire functie van deze eenheid een controlerend en 
coördinerend organisme dat in permanente verbinding staat met de verantwoordelijken 
van de organisatie door middel van een intern communicatienetwerk. Het coördinatie 
centrum is de informerende schakel van de organisatie met de overheden en de 
hulpdiensten. 
Het coördinatie centrum staat in permanente radioverbinding met de 
veiligheidsverantwoordelijke, het veiligheidsteam en de hulpdiensten, door middel van een 
intern radio netwerk. Alle meldingen die hier binnenkomen zullen genoteerd worden in een 
logboek en zullen doorgegeven worden aan de veiligheidsverantwoordelijke die, indien 
nodig, de beslissing zal nemen of externe diensten moeten ingelicht worden. 
Voor aanvang van het evenement hebben alle veiligheids- en hulpdiensten de 
mogelijkheid om, onder leiding van de veiligheidsverantwoordelijke, een visuele controle 
uit te oefenen op het terrein om na te gaan of de nodige voorzieningen en maatregelen in 
dit document nageleefd worden. Deze diensten kunnen ten allen tijde de 
veiligheidsverantwoordelijke contacteren om tijdens en na het evenement extra controles 
uit te voeren. 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Hoofdstuk 5 - Preventieve maatregelen

Flanders Events VZW probeert zowel op sociaal als logistiek vlak al het mogelijke te doen 
om het evenement voor alle partijen op een perfecte manier te laten verlopen. Hierbij 
wordt zowel op mondelinge als schriftelijke manier contact gelegd met alle partijen om 
tegemoet te komen aan de verzuchtingen en deze tot een minimum te herleiden. Tevens 
wordt door dit veiligheidsdocument tegemoet gekomen aan de orde- en hulpdiensten om 
de organisatie bij te staan in alle facetten aangaande diens werkgebied. 
 
Omwonenden en handelaars 
De dialoog met de omwonenden en lokale middenstand wordt op initiatief van Flanders 
Events VZW zelf opgestart. Via de verantwoordelijken van UNIZO en het handelscomité 
wordt getracht tegemoet te komen aan de wensen en ideeën van hen.  
Indien mogelijk wordt het T. Toyeplein en de Otegemstraat later afgesloten en/of vroeger 
opengesteld. Indien handelaars hun zaak gelegen in een afgesloten zone moeten 
bevoorraden kan beroep gedaan worden op het personeel van Flanders Events VZW.  
Betreffende de omwonenden krijgen de bewoners van het T. Thoyeplein de mogelijkheid 
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om hun voertuig tijdens het evenement te parkeren op een afgesloten gedeelte van de 
Vrije Centrumschool. Tijdens het evenement en de voorbereiding en afbraak is ieder 
verkeer wegens veiligheidsredenen verboden. Alle omwonenden (ook in de aanpalende 
straten) krijgen een brief met administratieve informatie en een telefoonnummer waarop 
de organisatie bereikbaar is voor het melden van onregelmatigheden en/of overlast. 
Tevens worden de omwonenden op 13 augustus 2018 om 20.00 uur uitgenodigd voor een 
informele babbel samen met een hapje en een drankje, om zo de afstand tot de 
organisatie te minimaliseren.  
 
Elektriciteit 
Op het terrein wordt gewerkt met een normale netspanning van 220 volt. Vanuit drie 
verdeelkasten wordt de elektriciteit verdeeld via verschillende verdeelborden. Het 
gebruikte materiaal is gekeurd en veilig bevonden door de bevoegde instanties. Alle 
elektriciteitsleidingen worden zo veel mogelijk gebundeld en samengehouden. Kabels die 
zich op plaatsen bevinden waar publiek voorbijkomt (wat in eerste instantie tot een 
minimum moet beperkt worden) zullen ingewerkt worden in kabelgoten om valpartijen te 
vermijden. Alle verbindingen waarbij de mogelijkheid bestaat dat ze met vocht (regen, 
water van spoelbakken, ...) in aanraking kunnen komen zijn vochtbestendig en/of 
geïsoleerd. 
 
Vuren  
Op het terrein wordt op twee locaties (warme) voeding aangeboden. Op deze locaties 
wordt gebruik gemaakt van open vuren, en op één hiervan wordt gebruikt gemaakt van 
frituurolie. Bij deze laatste zijn minimum één branddeken, één CO2 blustoestel van 12 
kilogram en één ABC poederblusser van 6 kilogram terug te vinden. Voor elke in gebruik 
genomen installatie zullen de nodige keuringsattesten voorzien zijn. Op de andere 
plaatsen worden AVC en ABC toestellen voorzien. Op strategische plaatsen op het terrein 
zijn in totaal acht blustoestellen van zes kilogram van het type ABC poeder voorzien. Ook 
worden toestellen voorzien in de tent van het Rode Kruis.  
Alle medewerkers van Flanders Events VZW volgen tweejaarlijks een 
heropfrissingscursus intern de organisatie. Jaarlijks wordt voor het festival een 
heropfrissing manipulatie van de toestellen gegeven.  

Waterleiding 
Vanuit twee standpijpen met teller wordt een waterleidingnet aangelegd door middel van 
slangen met een doormeter van 0,45. Verdere verdeling wordt gedaan met behulp van 
verdeelstukken met kraan, overgaand in gewone tuinslangen of flexibele leidingen met 
aangepaste koppelingen. Een minimum aan leidingen zal de rijbaan kruisen. Waar ze dit 
doen zullen de slangenbruggen voorzien worden door de organisatie. 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Publiek 
Het festival wordt bestempeld als een gezinsaangelegenheid. Het moet daarom 
toegankelijk zijn voor andersvaliden, ouderen, kinderen en hulpbehoevenden. 
Verdwaalpalen met herkenbare tekeningen worden geplaatst om kinderen een 
herkenningspunt te geven. Verloren gelopen kinderen zullen overgebracht worden naar de 
Rode Kruis tent aan het kinderdorp en de ouders zullen opgeroepen worden via de PA.

Alle mogelijkheden moeten aangewend worden om de veiligheid van de bezoekers te 
waarborgen. 
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Hoofdstuk 6 - Terreurdreiging

Met het oog op de verhoogde terreurdreiging zal het veiligheidsteam verhoogd alert zijn. 

Rekening houdend met het feit dat het festival doorgaat op een openbare plaats kan de 
toegang tot het festivalterrein niet ontzegd worden. 

Niettegenstaande  zullen personen die in het bezit zijn van wapens of zich verdacht 
gedragen of voordoen verzocht worden zich vrijwillig te laten controleren. Deze controle 
kan enkel gebeuren op vrijwillige basis en kan niet afgedwongen worden, en dat door een 
man voor mannelijke bezoekers en een vrouw voor vrouwelijke bezoekers. 

Wanneer men zich niet wenst te laten controleren en er zich het vermoeden voordoet dat 
betrokkene de veiligheid van de andere bezoekers in gevaar kan brengen (in het bezit van 
gevaarlijke voorwerpen, gewelddadig gedrag, verdachte kledij, ...) zal hij staande 
gehouden worden en zal de politie opgeroepen worden.
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Preventief worden volgende extra maatregelen genomen

• Aankondigen op website, facebook, twitter zo weinig mogelijk rugzakken en grote tassen 
mee te brengen, controle is mogelijk

• Steekproefgewijs controle van rugzakken en grote tassen. Deze die gecontroleerd zijn 
krijgen een goed zichtbaar merkteken teneinde een veiligheidsgevoel te creëren bij de 
bezoekers.

• Observatie door medewerkers, standhouders, Rode Kruis en onmiddellijke melding aan 
CP Ops van verdachte situaties/personen.

• Veiligheidsteam, standhouders en Rode Kruis terdege briefen in verband met eventuele 
dreigingen en maatregelen.

• Permanentie ter plaatse door politie op 14 en 15 augustus vanaf 22.00 uur tot het terrein 
volledig leeg is en volledig afgesloten door HERAS hekwerk.

• Expansiezones zullen worden beslist via CP Ops.

• Permanente controle van de toegangswegen.
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Hoofdstuk 7 - Organisatorische maatregelen

Een plan met daarop een overzicht van het terrein wordt ter beschikking gesteld van de 
bezoekers.  
 
Contractueel werd met het Rode Kruis een overeenkomst gemaakt tot het oprichten van 
twee bemande posten op het terrein, en dit gedurende de uren van het festival. Ook een 
ambulance wordt voorzien. Deze posten bevinden zich ter hoogte van het kinderdorp en 
aan de Vrije Centrumschool. De post ter hoogte van het kinderdorp zal tevens dienstdoen 
als hulppost, VMP en oriënteringspunt voor de externe hulpdiensten in geval van 
evacuatie met de 100 of MUG. Beide posten staan in direct radio contact met het 
coördinatie centrum van de organisatie. 
 
Betreffende de evacuatievoorzieningen beschikt iedere sector over een eigen 
evacuatieroute in geval van noodsituaties (ramp, brand, ...) en een eigen aanrij route voor 
de hulpdiensten. Deze routes zullen door de hulpdiensten bepaald worden aan de hand 
van de informatie verstrekt door het coördinatie centrum. Door het consequent gebruik van 
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deze planning kan vermeden worden dat de hulpdiensten zich klem rijden in de 
wegvluchtende massa, en dat mensen te nauwe straten invluchten waardoor de kans op 
verstikkings- of verdrukkingsgevaar ontstaat. Deze routes moeten volledig vrijblijven, er 
geldt dus een parkeerverbod waarvoor de nodige signalisatie moet aangebracht worden. 
In geval van evacuatie zullen de medewerkers van de organisatie een plaats toegewezen 
krijgen waar zij zich opstellen tot de volledige ontruiming van het terrein. Verloren gelopen 
kinderen zullen overgebracht worden naar de binnenspeelplaats van de Vrije 
Centrumschool (afhankelijk van de plaats van het incident) tot ze opgehaald worden door 
de ouders of verantwoordelijken. 
 
De organisatie staat erop dat de evacuatiediscipline gehanteerd wordt en zal dan ook al 
de eigen medewerkers evenals de aanwezige standhouders briefen voor aanvang van het 
evenement.

Alle medewerkers hebben nota van bijgevoegd plan, alsook alle controlepunten zijn in het 
bezit van dit document. 



Pagina �  van �16 24



Pagina �  van �17 24
 

�

Hoofdstuk 8 - Toepassing veiligheidsplan

Bevelvoering 
De bevelvoering van het interne veiligheidsteam berust bij de veiligheidsverantwoordelijke 
of bij zijn afwezigheid bij de door hem aangeduide vervanger. Bij aankomst van de 
bevoegde hulpdiensten zal de bevelvoering overgenomen worden door hun bevelhebber. 
De interne hulpverlening blijft onder het bevel van de veiligheidsverantwoordelijke. 

Initiële melding 
Alle meldingen betreffende onregelmatigheden zullen door de medewerkers van Flanders 
Events VZW onmiddellijk gemeld worden aan de commando post die de veiligheids-
verantwoordelijke zal op de hoogte brengen. Deze laatste zal beslissen of er andere 
instanties dienen ingelicht te worden. Belangrijk is steeds een duidelijke omschrijving door 
te geven met de aard van de situatie en lokalisatie teneinde een volledige en correcte 
vermelding in het logboek te kunnen noteren. 
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Coördinatie centrum 
Bij ontvangst van de melding zal de operator alle data vermelden in het logboek. De 
veiligheidsverantwoordelijke wordt onmiddellijk ingelicht, en zal een eerste niveaubepaling 
uitvoeren en aan de hand daarvan de nodige hulpdiensten waarschuwen, en eventueel 
bijkomende middelen oproepen. 

Veiligheidsteam 
In het kader van de hulpverlening heeft het veiligheidsteam, al dan niet in 
samenwerking met de aanwezige hulpdiensten, de volgende taken : 
 

- Afsluiten en beveiligen van het rampterrein  
- Bewaken van de toegang van de commando post 
- Doorsturen van aankomende hulpdiensten  
- Inwinnen van informatie betreffende het incident/noodgeval  
- Bijstand verlenen aan de andere hulpdiensten  



Pagina �  van �19 24

�

Hoofdstuk 9 - Informatie & relatie pers

Het perscentrum bevindt zich op dezelfde locatie als het coördinatie centrum. 
 
Alle persberichten of officiële mededelingen betreffende een ongeval zullen verstrekt 
worden door de veiligheidsverantwoordelijke. De berichtgeving zal, afhankelijk van het 
aangekondigde niveau van de noodsituatie, gebeuren in overleg met de gemeentelijke 
overheden en de aanwezige hulpdiensten. Alle informatie betreffende slachtoffers worden 
enkel vrijgegeven door de veiligheidsverantwoordelijke. Deze gegevens en in het bijzonder 
de namen, zullen enkel vrijgegeven worden nadat de families van de slachtoffers op de 
hoogte zijn gebracht en zij hiervoor hun toestemming gegeven hebben. Tevens zal bij de 
informatieverstrekking moeten rekening gehouden worden met het medisch 
beroepsgeheim betreffende de toestand van de slachtoffers. Dit alles zal gebeuren in 
overleg met de bevoegde overheden. 
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De medewerkers van Flanders Events VZW zullen onderstaande richtlijnen met 
betrekking tot publieke informatie en relaties met de pers in acht nemen  
  
a. Ten allen tijde zullen de leden een correcte houding aannemen tegenover de pers  
b. Officiële informatie wordt uitsluitend verstrekt door de bevoegde overheden. In eerste 
instantie zal, in naam van de VZW, dan ook alleen de veiligheidsveranwoordelijke een 
relaas van de feiten met betrekking tot de gebeurtenissen geven.  
c. Verklaringen afgelegd door anderen dan de veiligheidsverantwoordelijke 
worden uitsluitend in eigen naam en onder eigen verantwoordelijkheid gedaan en zal dit 
ook uitdrukkelijk vermelden. Men zal zich bovendien onthouden van speculaties of 
toespelingen in verband met de mogelijke oorzaken of verantwoordelijkheden. 
d. Het verwittigen van de familie of verwanten van de slachtoffers zal in onderling overleg 
met de aanwezige verantwoordelijken van de hulpdiensten gebeuren. Het verspreiden van 
informatie is een strikte bevoegdheid van het commando. Alle medewerkers zullen zich 
onthouden van commentaar te geven zowel aan de familie als buitenstaanders. Eventueel 
aanwezige familieleden zullen in een eerste fase doorverwezen worden naar de 
commando post, tenzij dat de omvang van het gebeuren dermate groot is dat een andere 
opvangruimte moet gezocht worden.  
e. Indien privé-personen of families zelf contact opnemen met een lid van Flanders Events 
VZW zal door de betrokkenen steeds de nodige gegevens verzameld worden en 
doorgegeven aan het coördinatie centrum. 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Hoofdstuk 10 - Slotbepalingen

Indien er nog wijzigingen aan dit document zullen doorgevoerd worden, zal dit als 
erratum aan het origineel bijgevoegd worden. Tevens zal het op dat moment, en ook bij 
iedere andere wijziging, via elektronische weg overgemaakt worden aan de 
gemeentelijke overheden, ordediensten en hulpdiensten. 
Indien de wijzigingen van dien aard zijn dat het fiat van één of meerdere actoren 
vereist is zullen deze eerst gecontacteerd worden. 

 
Voor Flanders Events VZW  
Alain VAN HOUTTE  
Ondervoorzitter 
Veiligheidsverantwoordelijke 
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Hoofdstuk 11 - Bestemmelingen

1. Politiezone MIRA

2. Urgentiedienst AZ Groeninge

3. Gemeentebestuur Zwevegem, burgemeester

4. Gemeentebestuur Zwevegem, preventieadviseur

5. Gemeentebestuur Zwevegem,  technische dienst

6. Rode Kruis Zwevegem

7. Voorzitter Flanders Events VZW 
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Hoofdstuk 12 - Belangrijke telefoonnummers

1. Devlaminck Yvan, voorzitter Flanders Events  
0486/575 694 - 056/75 40 49 

2. Van Houtte Alain, ondervoorzitter Flanders Events VZW,veiligheidsverantwoordelijke  
0497/277 339 - 056 75 49 53 

3. Vanbossel Els, secretariaat, verantwoordelijke commando post & catering  
0495/842 893 - 056/75 43 08 

4. Buyck Pascal, logistiek, verantwoordelijke elektriciteit & waterleiding  
0479/425 364 - 056/75 84 89 

5. Info nummer & noodnummer Flanders Events VZW 
0498/429 713 

6. Brandweer - dringende hulp  
112

7. HVZ FLUVIA - Dispatching Kortrijk - OVZ Bevelvoerend officier 
056/61 73 00

7. Monserez Claude, postverantwoordelijke Zwevegem 

8. Douterluingne Marc, Burgemeester   
056/75 68 66 

9. Dokter van wacht Zwevegem (http://www.mediwacht.be)

10.  Verstraete Daniël, pastoor Sint-Amandus 
  056/75 52 42 

11.  Politiezone MIRA 
  101 - 056/62 67 00 

12.  Maelfait Leen - Verantwoordelijke Rode Kruis 
  0472/430 445

13.  Vlaamse Watermaatschappij  
  056/25 99 78 

14.  AZ Groeninge, spoedgevallendienst 
 056/63 61 12

15.  Geert Deldaele, preventieadviseur 
 0491/927 932 

http://www.mediwacht.be
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Hoofdstuk 13 - Medewerkers veiligheidsteam

Naam

De bovenvermelde medewerkers hebben nota genomen van hun bevoegdheden

• Het gaat enkel om uitoefening van persoonscontrole en verkeersbegeleiding

• Bovenvermelde personen zijn leden van Flanders Events VZW en treden op 
onder de vorm van interne bewakingsdienst

• De activiteiten worden slechts sporadisch georganiseerd en uitgeoefend

• De taken worden gratis uitgevoerd, m.a.w. de leden ontvangen geen enkele 
vergoeding, fooi of vergoeding in natura

De vrijwilligers voldoen aan de volgende voorwaarden

• Geen veroordelingen opgelopen en voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden

• Gedurende tenminste drie jaar zijn wettelijke verblijfplaats hebben in België

• Bepaalde beroepen niet uitoefenen (wapenhandelaar, detective) of activiteiten die 
gevaar kunnen opleveren voor de openbare orde

• Sinds vijf jaar geen lid geweest zijn van een politiedienst

• De leeftijd van 18 jaar (uitvoerders) of 21 jaar (leiding) bereikt hebben

Naam Adres Beroep Rijksregisternummer

Van Houtte Alain Mollenvangerstraat 1, Zwevegem Militair 711107-115-79

Vanbossel Els Blokkestraat 11, Zwevegem Arbeidster 650415-330-31

Devlaminck Yvan Schellebroekstraat 27, Zwevegem Bediende 630307-385-70

Buyck Pascal Mollenvangerstraat 11, Zwevegem Arbeider 731220-201-40

Vandeghinste Christ Blokkestraat 11, Zwevegem Arbeider 640706-333-07

Rijckoort Jean-Marie Schellebroekstraat 41, Zwevegem Pensioen 550903-357-92

Willandt Kurt Oude Lettenhofstraat 8, Zwevegem Arbeider 660805-257-65

Douterlugne John Mollenvangerstraat 25, Zwevegem Bediende 720131-275-23

Verpoot Jannick Grote Ieperstraat 64, Gullegem Bediende 700326-273-50

Devlaminck Kay Schellebroekstraat 27, Zwevegem Bediende 900216-135-28


