
 

Evenementenveiligheid 
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Inhoud presentatie 

 
• Uitspraak Monstertruck ongeval Haaksbergen  

• Wat hebben we gedaan? 

• Resultaten 

• Belangrijkste veranderingen 
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Uitspraak Monster truck ongeval 

 

…..De stichting die het evenement organiseerde, is 

medeverantwoordelijk voor de veiligheid van het publiek. 

Zij had de risico’s van de demonstratie met de 

monstertruck beter moeten onderzoeken en had er op 

moeten letten dat de vereiste veiligheidsmaatregelen 

genomen werden. Door dit na te laten heeft de stichting 

aanmerkelijke schuld aan de dood en het zwaar lichamelijk 

letsel van de slachtoffers……. 
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Projectdoel 

 

Wij hebben elkaar nodig voor het houden van mooie en 

veilige evenementen in onze gemeente.  
 

• het verminderen van risico’s bij evenementen 

• het (continu) verbeteren van de veiligheid en 

gezondheid bij evenementen 

• vergroten bewustwording bij alle betrokkenen van het 

evenementenproces 
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Projectresultaat 

 

• Indicatoren voor effectmeting bepalen 

• Gezamenlijk veiligheidsbeleid voor evenementen 

• procesbeschrijving met daarin de werkwijze rondom 

evenementen, zodat het voor de organisatoren en 

gemeente helder is.  

• Communicatiestrategie met bewustwording als doel voor 

alle betrokkenen. 

• Implementatieplan voor uitvoering project. 
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Knelpunten 

 

• Beleid 

• Procesbeschrijving 

• Capaciteit 

• Kennis 

• Constructieve veiligheid 
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Bijeenkomsten 
 
 

Proces en digitalisering 
Veiligheid en advisering 

Aanspreekpunt evenementen 
 

Voorwaarden evenementen melding 
Veiligheidsbeleid en toezicht 
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Bijeenkomsten 
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Resultaat 

 

• Aanpassen huidige beleidsregels evenementen 

• Toelichting evenementenveiligheid  

• Implementatieplan  
• Indicatoren 

• Knelpunten 

• Digitalisering 

• communicatie 

• (Onderzoek) bewustwording vergroten 
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Proces uitgelicht 

 
• Evenementenconsulent 

• Digitalisering 

• Werkwijze  

• Meten 
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Beleid uitgelicht 

 
• Kermissen 

• Meerjarenvergunningen 

• Constructies 
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Communicatie 

 

• Evenementenconsulent(en) 

• Nieuwsbrief per kwartaal 

• Themasessies 

• Informatieavonden 

• Social media (feestdagen, bijzonderheden) 

• Checklist toezicht 

 

• Bewustwording verder onderzoeken en inzetten door 

evenementenconsulenten 
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Samen maken en doen 

Wij hebben elkaar nodig voor het houden van mooie en 

veilige evenementen in onze gemeente.  

Samen 

Draagvlak 

Ideeen 

Out of the box 

Grote opkomst 

Mouwen opstropen  

Kritisch 

Bewustwording 
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Vragen? 


