
VERSLAG 

Betreft 	Overleg Koningsdag 4 november 2014 

Datum 	4 november 2014 

Tijdstip 	15:00 uur -16:00 uur 

Locatie 
Aanwezig 
Afwezig 
Verslag 

Opening/mededelingen (burgemeester) 

	

1. 	 politiechef. 	 is algemeen commendant voor 
StatGrootschaligoptredenBljzonderOptreden. Er is een eigen staf beschikbaar om deze 
organisatie te regelen. NCTD staat boven politie. Bewaking koninklijk huis en de 
diensten die hierbij komen kijken. Ook inlichtingendiensten komen hierbij aan de orde. 
Eenheidsleiding heeft gevraagd de koningsdag te regelen. Vanuit grip 4 situatie vanuit 
de veiligheidsregio wordt de boel gecoordineerd. De beoogd !eider van het ROT op de 
dag zelf is 	 SGBO van de politie is de plek waar alles bij elkaar komt. 

Coordinatie teams veiligheid 

1. StafGrootschaligBijzonderOptreden 	 , algemeen commendant op de dag zelf in 

charge) 
2. ROT (Multidiciplinair, 	 plaatsvervangend op de dag 
zelf) 	 kijkt met alle hulpdiensten naar overige zaken (politie is voorzitter van dag 
overleg) 

Adviseursrol van politie is belangrijk, 	is betrokken geweest bij Sinterklaas intocht. 

	

2. 	Voorstel projectorganisatie veiligheidskolom wordt geleverd door 
, akkoord is gegeven. Afspraak is dat algemeen commendant voorzitter is van 

de veiligheidskolom. Vaste afspraak maandag middag 14:00 tot 15:00 overleg politie 
koningsdag 	 I. 

Vragen: 
-Hoe komt het koningspaar aan. 

Projectorganisatie: 
volgende week gesprek met 	 ever projectorganisatie. 

2 kolommen: 
Civiel en Veiligheid: Belangrijke stem in organisatievorm. 
Veiligheidskolom: belangrijke stem in program ma. 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden veiligheidskolom: verantwoordelijkheid neerleggen bij 
veiligheidskolom. De vraag is wie kan voorzitten. 

Voorstel 	 programmatisch, 	Veiligheid 
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1. 	Gegevens organisatie 

De organisatie van Koningsdag 2.0 is namens Gemeente Dordrecht neergelegd bij Dordrecht 

Marketing in samenwerking met de NOS, Stichting Oranje Comite en verschillende marktpartijen. De 

organisatie bestaat uit een veiligheidskolom en een programmakolom waarvan vertegenwoordigers 

hebben plaatsgenomen in de Stuurgroep onder leiding van de Burgemeester. 

Gemeente Dordrecht/Evenementenbureau Dordrecht Marketing 

Spuiboulevard 99 

3311 GN Dordrecht 

Tijdens het evenement zijn de volgende personen to bereiken: 

le contact: 

Vast nummer van de centrale post wordt t.z.t. uitgereikt aan afle diensten 

Productie 

Programma 

EHBO 

Politie/ Brandweer / GHOR 

Via reguliere kanalen 

De direct betrokkenen bij de veiligheidsaspecten van dit evenement zijn: 

• De heren A,A.M Brok en P. Sleeking (burgemeester en locoburgemeester) 

• Veiligheidsregio 

• Dienst Bewaken en Beveiliging 

• Organisator (Gemeente Dordrecht/Dordrecht Marketing) 

• Brandweer Dordrecht 

Politie Zuid-Holland Zuid 

Toezicht 

• KLPD 

• Rijkswaterstaat 

• Reddingsbrigade Dordrecht 

• Medische post (EHBO, Ambulanceteam, GHOR) 

• Evenementenbeveiliging en Crowdmanagement (Risk Security Holland BV) 

• Gemeente Dordrecht, Stadsbeheer, Verkeersmaatregelen 

• Gemeente Dordrecht, Stadsbeheer, Openbare Ruimte 



,41;41 

KONINt5SDAG 

Door de aard van het evenement zijn meerdere overkoepelende veiligheidsorganisaties betrokken, 

naast de reguliere diensten. In geval van calamiteiten draagt de organisatie haar 

verantwoordelijkheid over aan de structuur die voor dit evenement is opgezet. 

De organisatie is in het ROT vertegenwoordigd in de vorm van een liaison; 

De organisatiestructuur, taken en verantwoordelijkheden in geval van calamiteiten worden 

beschreven in het hoofdstuk veiligheidsplan. In dit plan worden ook de reguliere scenario's 

beschreven. 

De organisatie werkt tijdens het evenement met verschillende communicatie kanalen. 

In het veiligheidsplan wordt de communicatiestructuur uiteen gezet. De verschillende —door de 

organisatie aangetrokken- partijen worden in het communicatie plan beschreven. 



2. 	Omschrijving evenement 

Op 27 April 2015 zal het Koninklijk paar Dordrecht aandoen om gezamenlijk Koningsdag te vieren. De 

gemeente Dordrecht grijpt het evenement aan om de stad en haar bedrijven, maatschappelijke 

organisaties en talenten onder de aandacht te brengen. Het koninklijk gezelschap zal een route door 

de binnenstad afleggen en verschillende locaties aandoen om een programma bij te wonen. De NOS 

zal de tocht van het paar registreren en live uitzenden. 

NB: Deze vergunningsaanvraag heeft alleen betrekking op het programma dat door het koninklijk 

paar wordt bijgewoond. 

2.1 Doelgroep 

De organisatie is zich bewust van het felt dat zij een feest organiseert voor verschillende 

doelgroepen, welke verschillende belangen hebben. 

2.1.1 Toeschouwers koningspaar 

Door de komst van het paar zal een nieuw publiek naar Dordrecht komen met het doel een Blimp op 

te vangen van de koning en zijn gevolg. Voor deze doelgroep worden goede zichtlocaties 

georganiseerd langs de route. De wegen richting de zichtlocaties worden duidelijk aangeduid en er 

worden faciliteiten georganiseerd om publiek gedurende langere tijd te vermaken op de 

zichtlocaties. De organisatie verwacht een heterogeen bezoekersprofiel dat is samengesteld uit 

gezinnen met kinderen (8-45 jr.), voiwassen koningsgezinden (35-65 jr.) en inwoners van Dordrecht 

en de randgemeenten (20-75 jr.). Voor de toeschouwer langs de route gelden de volgende belangen: 

• Voldoende ruimte langs de route 

• Goede informatievoorziening (offline, via schermen, sprekers en aanspreekpunten) 

• Goede signing naar zichtlocaties 

• Goede modaliteiten en ruim voldoende capaciteit om de stad te bereiken. 

2.1.2 Kijkers TV uitzending 
De NOS zal gedurende het bezoek van het koningspaar een TV uitzending maken. Om dit mogelijk te 

maken zorgt de organisatie in samenwerking met alle betrokken partijen voor een sluitend 

programma van minuut tot minuut waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van de koning, 

de wensen van de NOS en de wensen van de gemeente. Het programma wordt afgestemd met de 

veiligheidskolom en gecoordineerd onder leiding van een regisseur door een team van showcaliers. 
Voor de thuiskijker gelden de volgende belangen: 

• Interessant programma met voldoende achtergrond informatie 

• Wachttijden en vertraging zo veel mogelijk beperken 

• Vlotte doorloop van programma 

• Goed beeld en geluid. 

• Mooie, karakteristieke beelden van Dordrecht 
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2.1.3 Reguliere bezoeker Komrgsdog Dordrecht 

Bezoekers die een 'reguliere' Koningsdag Dordrecht gewend zijn en daar ook voor komen zullen goed 

worden geInformeerd via verschillende mediakanalen om de juiste verwachting te scheppen ten 
aanzien van de programmawijzigingen. Zo wordt de oranjemarkt niet op 27 april, maar op 5 mei 

georganiseerd, zijn terrassen niet toegestaan en wordt alcohol pas na 13:30 op straat toegestaan. 

Het reguliere Koningsdagpubliek krijgt echter wel op verschillende locaties een voor- en/of 

naprogramma aangeboden rondom de activiteiten van het koningspaar. Voor de Grote Kerk en voor 
het Statenplein is het verzoek tot het organiseren van een naprogramma neergelegd bij het Oranje 

Comite. Op andere locaties zijn afspraken gemaakt met de horeca. Tot slot faciliteert de organisatie 

op de route LED schermen en geluidsinstallaties waarop onder meer de uitzending van de NOS te 

zien zal zijn. De reguliere bezoeker van Koningsdag dient voornamelijk op de hoogte te zijn van de 

wijzigingen ten opzichte van een regulier programma. De belangen van de reguliere bezoeker zijn: 

• Voldoende op de hoogte gehouden worden van 'wijzigingen t.o.v. regulier programma via 
offline en online media kanalen. 

• Wachttijd in aanloop naar reguliere activiteiten "verzachten" door tv uitzending, muziek. 

• Direct na afloop van programma Koningsdag over op regulier programma; muziek en 
alcoholische dranken. 

2.1.4 Bezoeker Dancetour 

De gemeente heeft aangegeven dat de Dancetour op 27 april door kan gaan, mits zij volgens de 
reguliere procedure daarvoor een vergunning aanvragen. Om conflicterende bezoekersstromen zo 

veel mogelijk te vermeiden start de Dance Tour om 16:00 en gaan de poorten om 14:30 open. 
Bezoekers Dancetour worden via signing en routing direct verwezen naar de locatie Dancetour op de 

Spuiboulevard. Bezoekers van de Dancetour hebben belang bij: 

• Goed gefaciliteerde aan- en afvoerroutes, met name pendeldiensten en waterbus 

• Tijdige communicatie over wijziging tijden Dancetour 

2.2 Bezoekersaantallen 
Het geschat aantal bezoekers is in het Multioverleg+ vastgesteld op 100.000 bezoekers. Daarvan 

wordt opgemerkt dat er 20.000 voor de Dancetour komen. 

Dancetour -/- 20.000 

Thuisblijvers bewoners -/- 30.000 

Bewoners Drechtsteden -/- 10.000 

Extra bezoek i.v.m. paar -/- 35.000 

Marge -/- 20.000 

95.000 — 115.000 
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2.3 Verblijftijd 

De verblijftijd worth bepaald per doelgroepen waardoor het volgende beeld ontstaat. 

Eerste bezoekers langs route: 6:30 

Programma koningspaar 11:00 — 13:30 

Naprogramma buiten deze vergunningsaanvraag 13:30 — 18:00 

Uitstroom toeschouwers koningspaar: 13:00 — 15:00 

Uitstroom reguliere bezoekers: 16:00 — 21:00 
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Toeschouwers 35000 	Regulier publiek 40000 o  Dancetour 20000 fa Marge 20000 

 

Afbeelding 1: Verwachting verloop bezoeker5aantallen 

Naar verwachting wordt het drukste moment bereikt na afloop van het bezoek van het Koninklijk 

Huis. Op dit moment zijn bezoekers die voor de koning komen nog in de stad en komt er een nieuwe 

doelgroep bij, namelijk de bezoekers aan de Dancetour. 

10 
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2.4 Locaties 

Binnen de kaders van deze vergunningsaanvraag worden de locaties aangemerkt welke betrekking 

hebben op de route van het Koninklijk paar. 

Er worden ontheffingen aangevraagd voor het plaatsen van faciliteiten, obstakels, technische 

voorzieningen, hekken, camera's LED schermen en andere voorzieningen ten behoeve van het 

programma of de veiligheid voor de volgende locaties: 

Locatie: 	 Bestemming: 

Merwekade 

Groothoofd 

Boomstraat 

Mattenkade 

Kuipershaven 

Wolwevershaven 

Nieuwe haven 

Knolhaven 

Houttuinen 

Grote Kerksplein 

Grote Kerk 

Grote Kerksbuurt 

Groenmarkt 

Scheffersplein 

Wijnstraat 

Het Hof 

Statenplein 

Overige locaties: 

Grote Markt 

Botermarkt 

Zichtlocatie publiek voor zogenaamde Grande Parade op het drierivierenpunt 

Bufferzone voor publiek naprogramma 

Extra faciliteiten ten behoeve van veiligheid waterbus 

Faciliteiten ten behoeve van zichtlocatie Grande Parade voor Hof 

Zichtlocatie publiek voor Grande Parade 

Bufferzone voor publiek naprogramma 

Vrije zone t.b.v. Hof, obstakels t.b.v. autoluwe zone 

Vrije zone t.b.v. Hof, opstapplaats voor binnenvaartschip 

Zichtlocatie publiek voor tocht binnenvaart Hof 

Zichtlocatie publiek voor tocht binnenvaart Hof 

Zichtlocatie publiek voor tocht binnenvaart Hof 

Zichtlocatie publiek voor tocht binnenvaart Hof 

Afgesloten voor publiek 

Zichtlocatie publiek, programma in de tuin 

Vrije zone t.b.v. Hof, programma in de Kerk 

Hekkenlijn aan beide zijden van vrije zone. 

Hekkenlijn aan beide zijden, oversteek voor publiek 

Faciliteiten voor programma 

Hekkenlijn aan beide zijden 

Afgesloten voor publiek, faciliteiten voor programma 

Faciliteiten voor programma 

Autovrij in verband met CREW dorp 

Autovrij in verband met NOS dorp 

Autovrije locaties 

conform tekeningen 	Autovrije gebieden, wegversperringen, blokkades en versmallingen. 

iI  



2,5 Programma Koninklijk gezelschap 

10:45 — 11:07 

Net Koninklijk gezelschap krijgt een programma aangeboden op vijf locates in de Binnenstad. Het 

gezelschap komt aan in Dordrecht via de waterbus vanaf de KDRZW aan het Wantij. Net gezelschap 

wordt vergezeld door een stoombotenvloot van 15 stoomslepers. De waterbus meert aan op het 

Groothoofd, waar het gezelschap plaats neemt op een tribune. 

In de binnenstad is vanaf dit moment het programma van NOS live te volgen op LED schermen. 

11:07 — 11:37 

Het gezelschap aanschouwt een Grande Parade bestaande uit 30 schepen uit de Maritieme regio. Elk 

schip (of: bedrijf) kenmerkt zich door een bijzondere bijdrage aan de regio. De Grande Parade Iaat 

zich regisseren door Rijkswaterstaat in overleg met de Zeehaven politie. Separaat is het draaiboek 

van de Grande Parade gevoegd. 

11:37 — 11:55 

Net gezelschap verplaatst zich per boot naar de Grote kerk via de Wijnhaven, om het Groothoofd 

heen, door de Kuipershaven en Nieuwe haven. De bruggen op dit traject zijn gesloten voor publiek. 

De watergang onder de Roobrug is uitvoerig getest tijdens hoogwater. De boot —de Dordtevaar -

meert aan bij de KDRZV in de Nieuwe haven. Net paar stapt aan wal en wordt verwelkomd door 

leden van de KDRZV welke een erehaag met roeiriemen vormen. 

Via de Houttuinen en de Lange Geldersekade wandelt het gezelschap richting de Grote Kerk. 

Alvorens de Grate Kerk binnen te stappen passeert het gezelschap nog het Filharmonisch orkest en 

Jubal, welke gezamenlijk een stuk opvoeren op een podium in de Grote Kerk tuin. 

11:55 —12:05 

Het gezelschap neemt plaats in de Grote Kerk waar het Bachfestival Dordrecht in samenwerking met 

Jubal en het Dordts Philharmonisch orkest een muzikaal programma verzorgd. Onderdeel van het 

programma zijn ook het Kam Orgel en het Bach Orgel. Net muzikaal programma wordt steeds 

ingeleid door een spreker. 

12:05 — 12:15 

Na afloop van het programma in de Grote Kerk verplaatst het gezelschap zich door de Grote 

Kerksbuurt en de Groenmarkt richting het Scheffersplein met behulp van een elektrische bus. 

12:15 — 12:30 

Het Scheffersplein is ingericht met drie 'Dordtse huizen' waarin ambachten van Dordrecht 

vertegenwoordigd zijn. Net gezelschap krijgt 15 minuten de tijd om de ambachten te bekijken en 

interactie te hebben met het publiek. 

12:30 — 12:35 

Net gezelschap vervolgt haar weg te voet via de Wijnstraat, de Wijnbrug en de Voorstraat richting 

Net Hof. 

12:35 — 12:45 

Het Hof is omgebouwd tot 16e eeuws decor waarin het verhaal van de eerste Statenvergadering zich 

opnieuw afspeelt. Het fundament voor onze huidige samenwerking wordt benadrukt door de 

(her)ondertekening van zowel de nude notulen uit 1572 en de nieuwe notulen. Via een interactief 

scherm zijn de handtekeningen van het gezelschap zichtbaar voor publiek. 

12 



12:45 — 12:50 

Het gezelschap verplaatst zich te voet naar het Statenplein via de Hofstraat. 

12:50 — 13:05 

Het laatste programmaonderdeel van het bezoek van de koning bestaat uit een vlot, interactief 

programma. Er wordt gedanst, gezongen en gerapt. Het gezelschap aanschouwt het programma 

vanaf de zijlijn en krijgt de kans om naar eigen inzicht langs het podium te !open en interactie te 

hebben met het publiek. Het programma sluit af met een op voorhand met het publiek 

ingestudeerde flashmob. 

13:05 —13:10 

De Burgemeester sluit op het podium het programma af en dankt de koning voor zijn bezoek. 

13:10 

Het gezelschap vertrekt richting Kunstmin voor een nazit met genodigden. 
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2.5.1 Extreern weer 

De organisatie heeft in samenwerking met de politie en de projectleiders scenario's uitgewerkt voor 

extreem weer en vertraging welke zijn opgenomen in de bijlagen. Extreem weer (harde regen en 

wind, hagel, hoosbuien) betekent in veel gevallen dat een deel van het programma door kan gaan. 

• De Grande Parade zal boven windkracht 6 of zicht minder dan 1000 meter niet aanvangen. 

• De boottocht kan in geval van extreem weer of hoog water een looproute worden de 

Wijnstraat. 

• Het programma in de Grote kerk kan doorgang vinden. 

• Het programma op het Scheffersplein slankt af of kan worden overgeslagen. 

• Het programma in het Hof kan worden verplaatst naar de Augustijnenkerk, 

• Het programma op het Statenplein kan in principe doorgang vinden, worden afgeslankt of 

worden gecanceld. 



2.6 Programma Grande Parade 

De Grande Parade bestaat uit een schouwspel van schepen uit de maritieme regio. De schepen zijn 

ingedeeld in verschillende categorieen, en worden in volgorde getoond: 

• Historie. o.a. Stoomslepers, Ark van Noach, Zalmschouwen en Lelievletten 

• Baggeraars. o.a. De Boer, Boskalis, Stoombaggermolen 

• Waterveiligheid. o.a. Contargo, Rene Siegfried, Albatros, Eiger Nordwand 

• Industrie. o.a. Ahoy, Van Leeuwen, Veth. 

• Recreatie. o.a. Verenigde watersport, Piet Hein, De Breejen 

• Nautische diensten. o.a. KNRM, waterbus, Hoop 1, Seven Rio 

Het draaiboek van de Grande Parade inclusief alle schepen en afnnetingen is opgenomen in de 

bijlagen. 

2.6.1 Stremming — tUden en gebied 
Voor een stremming op het drie rivierenpunt is reeds een vergunning aangevraagd bij 

Rijkswaterstaat. 

Het gebied tussen Oude Maas (Zwijndrechtse brug), Beneden Merwede (Papendrechtse brug) en 

Noord (1.600 meter van Drierivierenpunt ter hoogte van Sophiapolder) is gestremd van 09.30 -

12.30 uur. De stremming wordt bewaakt door vaartuigen onder regie van de Zeehavenpolitie. 

Er wordt door RWS een BAS verzorgd voor de scheepsvaart. 

Afbeelding 3: Stremmingsgebi:::d 'oak aangevraagd bij RWS 
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2,6.2 Eisen ponton.; 
Conform de voorschriften van de Zeehavenpolitie worden alle deelnemers geInformeerd over het 

volgende voorwaarden ten aanzien van het gebruik van pontons. 

• leder ponton bezit over een certificaat van gebruik. 

• Wanneer er personen op een ponton aanwezig zijn: 

o Minimale leeftijd 16 jaar (begeleiding volwassene) 

o ledereen reddingsvest aan 

o Reddingsboeien aan boord 

o Ponton afmeting maximaal 30 bij 8 meter 

o Max. 10 personen op ponton 

o Twee EHBO-ers per ponton 

o Railing verplicht 

o 1 week van tevoren namenlijst van personen op ponton aan Zeehavenpolitie 

• Zeehavenpolitie checkt alle pontons op aanwezigheid personen en veiligheid op 27 april 

2.6.3 Aanvullende wensen partners 

Zeehavenbedrijf 

Ahoy 50 maakt roterende bewegingen en laat een container aan een giek tegengesteld ronddraaien. 

Dit is een regulier proces dat tijdens de uitvoering gemonitord wordt — naast de schipper- door ZAP 

en RWS. 

Hendrik Ida Ambacht 
Aan boord van de Zilvermeeuw een optreden van DJ Red en koor Re-flax met versterking, begeleid 

door speciale effecten; 3 air tubes in rood, wit en blauw, CO2 shooters met oranje rook en foam 

clouds die kroontjes de lucht in blazen. 

Veth Propulsion 

Gecertificeerd bedrijf levert 1 scooter / flyboarder voor het schip dat doet alsof het het schip trekt en 

1 scooter/flyboarder achter het schip die alleen een koningsgroet doet met o.a. een salto van max. 

14 meter. Daarna ligt de scooter weer vast aan het ponton. Het scenario wordt geoefend in de haven 

van Veth. De stunt wordt doorgenomen met ZAP en de Reddingsbrigade, welke de begeleiding 

verzorgt. 

Da Vinci/Duurzaamheidsfabriek 

Lasrobot aan boord van ponton maakt Kroon van Onderwijsmuseum. 

Sportbedrijf Dordrecht 
Max. 2 doeken met foto's van sporten in Dordrecht, max. 10 sporters beelden de diverse sporten uit 

op een ponton. 

Nationaal Medisch Museum 
10 dansende verpleegsters worden begeleid door een geluidsbox, die hartslagtonen laat horen als de 

verpleegsters bij het zwaaien een stethoscoop op elkaar zetten. 

Turnvereniging O&O 

Turners aan boord van ponton doen gymnastiekoefeningen. 

Boskalis en Baggerbedrijf De Boer 

'Rainbows' van water. De Baggeraar spuwt water tot 40 meter naar voren uit. E.e.a. onder regie van 

nautisch team en onder voorwaarde van groenlicht door ZAP. 

l) 



Waterbus De Schie 

Aan boord de Drechtraad, Di Ferry Corsten met versterkte muziek, gevolgd door een ponton met 

inflatables van de molens van Kinderdijk. Inflatables worden uitvoerig getest en bevestigd met extra 

veiligheidslijnen. Bij calamiteiten is beheerder op de waterbus onder regie van het nautisch team 

direct in staat in te grijpen en de luchttoevoer te stoppen. 

2.6.4 thrichting Groothoofd 

Het Groothoofd wordt ingericht met een tribune die plaats geeft aan 126 personen. Daarnaast wordt 

er een klein podium van 6x4 geplaatst ten behoeve van het naprogramma. De tekening met 

betrekking tot de inrichting is in de bijlage opgenomen. 

2.6,5 Aankleding Groothoofd 

Er wordt geen extra aandacht besteed aan de aankleding op het Groothoofd 
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2.7 Programma Grote Kerk 

Het programma in de Grote Kerk wordt verzorgd door het Oranje Connite onder leiding van 

rtistiek verantwoordelijk is r 	 Zij wordt bijgestaan door de I 

Jubal, het Dordts Philharmonisch orkest, de Dordtse Phil Bigband en het Bachfestival verzorgen 

onderdelen van het programma. 

2.7.1 Programma in detail 

Onderdeel 1 

Aankomst vanaf KDZRV (3 minuten, valt buiten programma Grote Kerk). 

Onderdeel 2 

Binnenkomst met begeleidende muziek kam orgel (1 minuut). 

Jongere heet welkom en begeleidt gezelschap naar plaatsen. 

Onderdeel 3 

Drie korte muziekstukken, telkens aangekondigd door jongere (6 minuten) 

1. Suite 2 Water Music - G. F. H5ndel (2 minuten) 

2. Arrangement Bach, Dordtse Phil Bigband (Geplaceerd voor de preekstoel)(2 minuten) 

3. Openingskoor uit Cantate 206 - J.S. Bach, organist speelt hierbij op kabinetorgel 

(2 minuten) 

Jongere vraagt gezelschap op to staan. 

Onderdeel 4 

Verlaten Grote Kerk via Mariakoor en Bachorgel (2 minuten). 

Gezelschap staat op en loopt onder begeleiding van de jongere via het Mariakoor langs het 

Bachorgel, ondertussen loopt de organist van het kabinetorgel naar het Bachorgel zodat dit orgel 

bespeeld wordt wanneer het koningspaar daar langs loopt. 

Jongere loopt mee naar buiten. 

Onderdeel 4 

Begeleiding door violisten muziekschool Sliedrecht (1 minuut). 

Bij het verlaten van de kerk begeleiding door violisten die lopend spelen, terwijI gezelschap naar de 

bus loopt. 
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In de Kerktuin komt een podium to staan op 1,2m hoogte ten behoeve van een optreden van het 

Dordts Philharmonisch orkest (met name ten behoeve van het naprogramma). Deze biedt plaats aan 

150 personen en wordt voorzien van een overkapping met een cirkel truss van 15m diameter, een 

zogenaamde Perfect Sky. In de bijiage warden de technische tekeningen van deze opstelling 

gevoegd. Er wordt rekening gehouden met: 

• Beschikbaarheid juiste certificaten 

• Afstand tot gevel Grote Kerk; 5 meter. 

• Bereikbaarheid hulpdiensten 

• Reling aan podium over zijkant en achterkant en 4 meter trap. 

2.7.3 Thrichting Grote Kerk 

Er worden geen ingrijpende technische voorzieningen geplaatst in de kerk, anders dan een enkele 

lamp en kleine microfoons ten behoeve van de NOS uitzending. Er is geen sprake van het plaatsen 

van aggregaten, grote elektronica of andere faciliteiten. Er worden geen podiumdelen geplaatst. 

Er worden 4 kerkbanken verwijderd ten behoeve van het gezelschap. De volgende tekening schetst 

de indeling van de Grote Kerk. 

Afbeetding 4: Inrichting Grote Kerk 
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2.7.4 Beveiliging voor Grote Kerk 

2.7.5 Faciliteiten voor Grote Kerk 
Er worden geen faciliteiten in en om de grote kerk geplaatst buiten het arsenaal aan instrumenten 

van het Orkest en de Big Band. Beiden hebben reeds een placering gedaan in de Kerk waarbij is 

ondervonden dat zij samen passen op het stuk van 12 meter bij 5 meter voor de preekstoel. 

2.7.6 Toegankelijkheid publiek 
Het programma onderdeel in de Grote Kerk is toegankelijk voor ongeveer 500 genodigden en 

gesloten voor overig publiek. De genodigden zijn alien geaccrediteerd en dragen een band welke bij 

de hoofdingang wordt gecontroleerd. 

De ingang wordt door vrijwilligers van de gemeente bemand conform de procedure zoals is opgelegd 

door de accreditatiecommissie. 

Uitgangspunten genodigden. 

• De reguliere capaciteit van de kerk is 900. Vanwege de veiligheid wordt voor Koningsdag 

uitgegaan van 500 bezoekers, excl. artiesten. Naar verwachting komt ongeveer 20% van de 

genodigden niet, dus worden 700 gasten uitgenodigd. 

• De bezoekers zitten uitsluitend in het middenschip, op de banken. 

• Koningshuis krijgt vooraf instructie over placering 

Genodigden (totaal exclusief jarigen= 690) 

• Jarigen van de dag = 320 

• Oranje comites Drechtsteden mogen aantal bewoners uitnodigen (25 per comite) x 7 = 175 

• Vrijwilligers Grote Kerk = 25 

• Kerkenraad (leden) = 40 

• Raad van Kerken = 34 

• Eigen Bestuur + aanhang= 16 

• Pers = 20 - 30 personen 

• Afgevaardigden Pred. Koninklijk/Hofleverancier = 10 personen 

• Wethouders cultuur uit regio= 5 

• Ouders jongerenorkest = 40 

• Sportraad= 25 

2.7.7 Alonkleditig Grote Kerk 
De Grote Kerk wordt bescheiden aangekleed met banieren ter hoogte van de preekstoel en de 

Uitgang aan de Oostzijde. Verder worden ten behoeve van de NOS 4 statieven geplaatst buiten de 

looppaden ten behoeve van het aanlichten van het Koninklijk paar en het uitlicht van een aantal 

objecten. Kabels worden afgewerkt met tape en- indien nodig- met kabelgoten. 



2.8 Programma Schefferplein 

Op het Scheffersplein presenteren Dordtse ondernemers m.n. uit de binnenstad hun producten op 

innovatieve wijze. Na inventarisatie blijkt dat de meeste ondernemers zich bevinden in de volgende 

categorieen: 

Dordrechts Design, ontwerpers 

Dordrechtse Delicatessen, food design 

In de presentatie willen deze ondernemers op een interactieve en Innovatieve wijze hun producten 

presenteren. Hierbij zijn een aantal criteria sturend: 

Ondernemers of hun producten moeten representatief zijn voor Dordrecht 

• Presentatie moet beeldend zijn 

• Totaalproductie moet transparant zijn 

• Totaalproductie mag Been oubollige uitstraling hebben 

2.8.1 Pragramma in detail 

Doel van dit project: 

Aan de Koning en Nederland de trots van Dordrecht laten zien op het gebied van Food en Design, 

waarbij de vorm van de presentatie een belangrijke rol speelt. 

Partners ontwerpers/design*: 

Intermezzo met Wereldwijven 

Vioolbouwster 

GenG Design 

, Violist e.a. 

Partners food/design*: 

Van der Sterre 

Brokking 

Coffeelicious 

Stadsbrouwerij 

Ohlala Chocola? ?Ricardo's 

Rutte 

Bilderhof Wijnen 

Delicees 

Van der Breggen(kerkebrood) 

Overig*: 

Vreeken zaden 

Biesbosch tuinontwerp 

Uitgeverij de Inktvis 

Windsister Warehouse 

Er warden 3 Dordtse huizen ingericht; een salon, een keuken en een eetkamer. Bij de salon ligt 

vooral de focus op Dordts design, bij de keuken en eetkamer op Dordtse delicatessen. 

2.0 
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Hierbij ontstaat automatisch een verhaal. Gasten komen aan; er is in het blauwe huis een tafel 

gedekt met allerlei zoete lekkernijen. De middelste 'ruimte' is de salon met een 'modeshow' en 

aansluitend een atelier waar gewerkt wordt. In het rode huis is een keuken waar geborreld wordt na 

de 'show' en wat hartigs te eten is. 

In de Dordtse huizen hangen voor Dordrecht representatieve schilderijen uit het Dordts museum, 

zowel oude als moderne. Van de naamgever van het plein, Ary Scheffer, is er daar een van bij. 

In het publieksgedeelte van het plein staat het standbeeld van Ary Scheffer, dat voor deze 

gelegenheid door de Vereniging Dordrecht Museum feestelijk is aangekleed. 

Invulling keuken (rode huis): 

In de keuken wordt geborreld met likeuren en jenevers van Rutte en bier van de stadsbrouwerij. Hier 

staat de mobiele stookketel van Rutte. De Stadsbrouwerij brouwt, op een elektrische installatie, het 

bekende Schapekopjesbier in grote pan(nen) en op het keukenblad staan de glazen proefballonnen 

van Rutte en flessen wijn van de Bilderhof. 

Aangrenzend in de tuin van de keuken vinden we de wijnranken van deze wijngaard, evenals een 

moes-/kruidentuin verzorgd door Vreeken Zaden/De Biesbosch. Hier staat de handkar van Vreeken 

met groenten uit eigen zaden en een verwijzing naar het moestuinproject in Dordrecht Zuid Afrika 

waarvoor hij de zaden levert. 

Op het keukenblok bereidt DeliCees de in Dordrecht geboren Frikadel, tot een Frikadel Royale. Op 

het Keukenblad staan verder kruidenplantjes/groenten van Vreeken /de Biesbosch. 

(Wanneer frikadel niet lukt, kan evt. worst van de Dordtse Paardenslager daarvoor in de plaats.) 

Op het keukenblok ligt ook het speciale Koningsbrood dat door lokale bakkers, onder aanvoering van 

Van der Breggen en de kerken gemaakt is. 

Invulling atelier/salon (Witte huis): 

Naar het voorbeeld van grote modeontwerpers zoals Chanel wordt in de salon mode getoond uit de 

show 200 jaar Koninkrijk, georganiseerd door Intermezzo. Daar aangrenzend aan bevindt zich het 

atelier. Hier maakt vioolbouwster 	 een viool. Naast haar wordt viool gespeeld 

door een Dordtse violist en wordt er gestreken door een van de Wereldwijven van Intermezzo. 

Andere Wereldwijven zijn aan het naaien aan kussens; hierdoor zijn ze zo beroemd. Of ze zijn bezig 

met de kostuums van de modellen. Bij 	in de buurt staat f 	 zijn lampen van 

oud Dordts hout in elkaar te zetten 

Kapper 	 van Van Pelt kappers stylet het haar van de modellen en een visagiste maakt 

ze Koninklijk op voor de grote witte spiegel die er staat. 

De Wereldwijven naaien aan tafeltjes naar Dordts Ontwerp van Intermezzo, of aan de Catwalk die zo 

als werktafel dient. De salon is ingericht met elegant meubilair, hartbankje van Johan Leenheer(?) en 

accessoires (Windsister Warehouse) en op die meubels de kussens van de Wereldwijven. In de salon 

tonen modellen een deel van de collecties van de Dordtse modeontwerpster, 	 ' 	en de 

winnares van de 200 jaar koninkrijk wedstrijd. Modellen, maar ook vrouwelijke ondernemers op het 

plein dragen Koninklijke schoenen van Dordts Ontwerpster MK Switch. 

Van de mannelijke aanwezigen kan er een een mannen-ontwerp uit de 200 jaar Koninkrijk show aan 

hebben, met een geborduurde letter 'W'. 

De violist, 	 speelt klassieke Salonmuziek en op enig moment voegen andere 

musici zich bij hem en verandert de muziek, wordt moderner. Muzikanten kunnen tijdens het voor-

en naprogramma over het hele gebied rondlopen, maar tijdens het bezoek van de koning blijven zij 

op hun plek staan. 

Nadat de violist gespeeld heeft, biedt 	 de door haar gebouwde 'Amalia-viool' 

aan aan het koninklijk paar (m.n. koningin Maxima) voor het 'Instrumentendepot' waar koningin 

Maxima initiatiefnemer van was. De koningin geeft deze viool vervolgens symbolisch aan een 

jongere/kind van het Instrumentendepot. 



Invulling Eetkamer (Blauwe huis): 

De zoete producten worden opgediend op een gestylede tafel in het blauwe huis; op de tafels 

worden Dordtse delicatessen uitgestald op een groter schaalniveau; groot Brokking hazelnoot gebak, 

cappuccino's met latte art waar Coffeelicious bekend om staat; het logo van Koningsdag met de 

kroon. Daarnaast wil Coffeelicious ook haar taarten presenteren. Van Chocolade (Ohlala?/Ricardo's?) 

komt lets moois voor op de tafel. Van der Sterre laat grote appelmarijnen en schapekoppen zien op 

de tafel. Er staat een sidetable (WsW?) met lekkernijen en aan een kleiner tafeltje smullen 2 

kinderen van zelf versierde cupcakes. Zij drinken zelf gemaakte limonade van ... 

In de buurt staat een tafel met boeken van de Inktvis, waarbij 	 in een designstoel I 

?/ Kunstminstoel?) met een kopje Cappuccino en lets lekkers, een boek uit haar series 

Leesletters (voor laaggeletterden) of Theaterlezen, zit te lezen. Het vioolkind kan hier natuurlijk ook 

aanschuiven. 

De tafel is mooi gedekt met Eiland van Dordrecht servies van DeliCees. (of in de keuken?) 

De huizen zijn aangekleed met groen van de Biesbosch, zodanig dat het zicht niet ontnomen wordt. 

In de 'tuin' rondom hangen 2 schommels die gebruikt kunnen worden door de modellen, iemand die 

een boek van de Inktvis zit te lezen of het vioolkind. In de tuin staat ook 'Erik' van ontwerper 

waarmee de kinderen spelen. 

Tegen een van de huizen staat de 'Dordrecht-fiets' van 

Bij de keuken kan ook de spaghetti installatie van 	 neergezet warden. 
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Maten huizen*: 

Huis ROOD = 8x4,71m (buitenmaat) met een clearance van 3,5m 

Huis WIT = 8x5m (buitenmaat) met een clearance van 3,5m 

Huis BLAUW= 8x6m (buitenmaat) met een clearance van 3,5m gebouwd op een vloer van 50cm 

De ingetekende generator tussen rood en wit huis gaat naar andere plek, aangezien deze plek 

beoogd is als entree voor koninklijk gezelschap (KG). 
'afmetingen kunnen nog lets afwijken, na informatie bij leveranciers. 

2.8.3 Beveiliging Scheffersplein 
Tijdens de bouwperiode wordt 's nachts beveiliging ingezet via de firma Risk Security Holland BV. 

Vanaf maandag 27 april 8:00 uur wordt de beveiliging tevens ingezet ten behoeve van crowdcontrol 

op de oversteek bij het Scheffersplein. 

2.8.4 Fociliteiten voor Scheffersplein 
Nodig in Huis ROOD Keuken 

• Ruimte voor Rutte, mobiele stookketel 2,5 m hoog x 1,5m breed en proefballonnen. Ballon in 

hauten frame 33cm hoog en 20cm breed, kunnen aan elkaar geklikt Ruimtebeslag 2,5 x 2 m. 

• Gebruik stookketel Rutte nog onbekend... benodigd elektriciteit? 

• Elektrische Brouwinstallatie brouwerij, afmetingen? aparte groep van 220, verbruik 3200W. 

• Friteuse voor Delicees, vermogen....? 

• Keukenblok waaraan gewerkt wordt aan b.v. frikadel royale, met kruidenplantjes, flessenwijn 

etc. 3 x lm. Met loop en werkruimte erom heen zeker 1,5 a 2 m. 

Nodig in Huis WIT Salon 

• Suggestie van Catwalk evt. tevens_werkplek voor Wereldwijven, breed 1,5 m x 3 tot 5 m. 

• Plek voor strijkplank Wereldwijven lx1m. 

• Elektrisch strijkijzer, kan evt. fake zijn. 

• Elektrische Naaimachine voor Wereldwijf?, verbruik... 

• Werkplek 	 met grote spiegel 2 x 2m. 

• Elektrische Wm, verbruik 

• Plek aan de andere kant van de spiegel voor visagiste. 

• Plek voor Violist met 16 2 anderen. Mogelijkheid om rond te lopen. 

• Werkplek 	, blok 1,5 x 1m max. als werkbank. 

• In de buurt werkplek 	2 x 1,5 voor bouw lampen. Gebruikt evt. elektrisch 

apparatuur op accu. 

• 2 a 3 tafeltjes en stoeltjes Jolanda, afmetingen?, waar Wereldwijf of model of kind aanzit. 

Nodig in Huis Blauw (podium) Eetkamer 

• Tafel van 1.20 x 5 m, met daarbij sidetable o.i.d. 1,5 meter rondom de tafel met stoelen. 

• Ruimte voor 'lees' tafel, 2 luie stoelen. 

• Elektra voor Espressoapparaat Coffeelicious, verbruik: 	? 

Nodig in (Buiteniruimte 

• Plek voor 1, liefst 2, schommels voor modellen, kinderen en anderen. 

• Plek voor Erik, speelding voor kinderen van 

• Moes-/kruidentuin van 1,5 bij 2 o.i.d. bij rode huis. 

• Plek voor handkar Vreeken za den van 1.5 bij 1 meter bij rode huis. 

• 'Dordrecht'fiets bij by. blauwe huis. 

• Lantaarnpaal midden op plein dient te worden verwijderd. 
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2.9 	Programma Het Hof 

Het Hof van Nederland, historie en cultuur, een plaats van betekenis in de geschiedenis van 

Nederland. 

In Het Hof vindt in 1572 een gebeurtenis van nationaal belang plaats: de Eerste Vrije 

Statenvergadering, een beslissende stap in de richting van de vrije Republiek der Nederlanden en de 

basis voor het Nederland van nu. Met verworvenheden als vrijheid van geloof, tolerantie en recht op 

een eigen mening. 

2.9.1 Inleiding 

Rond half den loopt het gezelschap via het Scheffersplein richting Het Hof van Nederland. 

Gedurende 10 minuten zal het gezelschap aan het Hof verblijven. Het Hof van Nederland organiseert 

een 10 minuten durend openingsspektakel dat de aandacht vol op het nieuwe museum vestigt. 

Essentieel is dat de kwaliteit van het museum en de film De Vrije Staten, terug te zien zijn in hetgeen 

buiten op het Hof te zien is voor de koninklijke familie en de kijkers thuis. 

2.9.2 Programma in detail 
Rond 12.30 uur komt het koninklijke gezelschap vanuit de Voorstraat, via een steegje het Hof 

opgewandeld. Het Hof is omgebouwd tot een 16e  eeuws decor en het gezelschap stapt terug in de 

tijd. Voor het gebouw, met de zuilengalerij op de achtergrond, staat een houten tafel met een groen 

kleed, met daarop tinnen kroezen, een pen in een tinnen houder, een inktpot en tinnen schalen. Ook 

de notulen uit 1572 liggen op de tafel. De tafel lijkt op de tafel uit de Statenzaal. Rond de tafel staan 

de houten stoelen die ook in de Statenzaal staan. Verder staan er een paar houten banken, twee 

handkarren, wat bossen riet en de grond is her en der bezaaid met hooi. Liefst !open hier en daar wat 

geiten en kippen tussendoor. Notulist van de Statenvergadering, Pauli, staat achter de tafel het 

gezelschap op te wachten. Achter hem staan vier wachters die de boel in de gaten houden. Ook 

hangen er twee knechten tegen de handkarren. Het koninklijk gezelschap neemt links plaats, aan de 

zijkant van het decor. Tegenover de tafel staan stoelen met ± 150 speciale genodigden die ook 

aanwezig zijn om het schouwspel bij te wonen. Zodra het koninklijk gezelschap zit, begint Pauli te 

spreken. Zijn tekst is geschreven door Robert Alberdingk Thijm. Hij stelt zich voor en vertelt dat hij 

443 jaar geleden als notulist aanwezig was bij een zeer gevaarlijke en hooggespannen bijeenkomst. 

In een paar minuten schetst hij de situatie, vertelt hij wie er aanwezig waren en wat de uitkomst was 

van de Statenvergadering. Hij legt uit dat het fundament van onze huidige samenleving is gelegd in 

het gebouw achter hem. Terwijl hij spreekt, ziet het publiek beelden van de film die passen bij zijn 

tekst op een LED scherm dat schuin achter hem in de hoek van het Hof staat. Aan het einde van zijn 

verhaal vertelt Pauli dat de tolerantie en godsdienstvrijheid waartoe besloten werd in 1572, nog 

even actueel zijn in 2015. In zo'n land, met die waarden, wil eenieder van ons !even. Hij kondigt Van 

Blijenburg sr, en Philips van Marnix aan, die van binnen uit het gebouw komen !open met de nieuwe 

notulen in de hand. Pauli nodigt de koning en de koningin uit om plaats te nemen aan de tafel. 

Philips van Marnix en Van Blijenburg doen hetzelfde. In het gevolg van de koning loopt een groepje 

notabele Nederlanders mee, burgers uit de 12 Hollandse steden die in 1572 aan tafel zaten. Ook de 

burgemeester van Dordrecht is hierbij. Het groepje gaat achter de tafel staan en kijkt toe hoe de 

mensen aan de tafel de nieuwe notulen ondertekenen. Als zij klaar zijn, wordt er van plaats 

gewisseld en ondertekent de rest de nieuwe notulen, samen met de leden van de Koninklijke familie. 

Een samenvatting van de nieuwe waarden: 

Een onafhankelijk land woof -  je vrij bent om te denken wat je denkt, te geloven wat je gelooft, en te 

zijn wie je bent. 



Dit gebeurt op documenten van mooi geschept papier. TerwijI dit gebeurt, weerklinkt de muziek van 

de film. Op het scherm zien we een beeld van de achtergelaten Statenzaal met daaroverheen het 

logo van het Hof van NLD. Na 10 minuten is het afgelopen, het koninklijk gezelschap loopt door 

richting Statenplein en de 150 genodigden mogen als eersten het nieuwe museum bekijken, dat 

vanaf dat moment officieel geopend is. 

2.9.3 Slecht weer 

In dit plan hopen we op goed weer. In het geval van regen zijn er voor het koninklijk gezelschap 

paraplu's beschikbaar zijn zodat zij droog blijven. Een easy up of andere overkapping zou enorm 

detoneren met het 16e  eeuwse decor waarin we het Hof willen transformeren. De genodigden 

krijgen een paraplu in de huisstijl van het nieuwe museum uitgereikt. 

Bij extreem weer wordt het gehele openingsspektakel verplaatst naar de Augustijnenkerk. Hiervoor 

wordt op een scenario uitgewerkt in een separaat draaiboek. Het besluit op het gebruik van de 

Augustijnenkerk valt door de lange ombouwtijd op zaterdag 25 April. 

2.9.4 Beveiliging Hof 
De dag voor Koningsdag, 26 april, staat het decor en wordt alles gerepeteerd door acteurs en 

figuranten. De opbouw van de technische faciliteiten begint op zaterdagochtend 25 april. Vanaf dat 

moment is op de evenementenlocatie beveiliging aanwezig. Deze beveiliging bestaat uit 

gecertificeerde medewerkers. Uiteraard houden de crew van Livetime en de producente van de 

scene uit de film rekening met de zondagsrust. 

2.9.5 Faciliteiten voor op het Hofplein 
Techniek: Er is een groot scherm met geluid waarop het zetten van de handtekening live to volgen is. 

Er is een laag podium nodig voor het periVak, in overleg met NOS, en een stil aggregaat voor de 

stroom. De toiletten op het Hofplein zijn goed toegankelijk. Er zijn ongeveer 150 stoelen nodig voor 
genodigden, lopers in huisstijlkleur Hof van Nederland als decor en bewegwijzering en viaggen bij de 

entree Hof van Nederland (vlaggenmasten staan er reeds). 

Er wordt een Easyup tent bij slecht weer geplaatst. 

Bij het plaatsen van alle faciliteiten worth rekening gehouden met de bereikbaarheid van de 

brandkraan. 
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2.9.6 Acmkledsrig Hofplem 
Op het plein staan reeds drie viaggenmasten, waarin we graag drie viaggen hijsen. 

De Nederlandse viag plus wimpel wordt gehesen, de viag van de tijdelijke tentoonstelling en de viag 

van het museum Net Hof. 

2.9.7 Toegankelijkheid publiek 
De evenementenlocatie is niet toegankelijk voor het publiek vanaf zaterdag 25 April 07:00 uur tot en 

met 28 april 12:00. Zowel de ingang waardoor het Koninklijk paar plus gevoig het plein betreedt als 

de ingang Steegoversloot, ingang via Kloostertuin en ingang Hofstraat moet worden afgesloten i.v.m. 

aanwezigheid van apparatuur voor licht, geluid en beeld en het repeteren met de acteurs op 

zondagmiddag. 
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2.10 Programma Statenplein 

Onder het motto: 'De Dordtse jeugd is het einde' vindt een spectaculaire show plaats, verzorgd 

door de Dordtse jeugd onder begeleiding van onder andere Nielson en Di Lucien Foort. 

De afsluiting van Koningsdag nieuwe stiji vindt plaats op het Statenplein. Hier staat de jeugdcultuur, 

typerend voor Dordrecht (en de regio) centraal. Het uitgangspunt is verschillende aspecten van de 

jeugd te laten zien en organisaties die belangrijk zijn voor de jeugdcultuur bij het programma te 

betrekken. Om zo veel mogelijk jongeren te laten participeren in het programma is ook een aantal 

wedstrijden georganiseerd (o.a. dans, tekeningen en DJ). 

Dit resulteert in een energieke show van 15 minuten waar voldoende ruimte voor het publiek is om 

te kijken en waar er gelegenheid is voor een dankwoord van de koning en de burgemeester. 

Afsluitend zal het Wilhelmus ten gehore worden gebracht. 

2.10.1 Inleiding 
Rond kwart voor een loopt het gezelschap via de Hofstraat van Het Hof van Nederland richting het 

Statenplein. 

Gedurende 15 minuten zal het gezelschap op het Statenplein aanwezig zijn. Tijdens de show op het 

Statenplein kan het gezelschap zich vrij bewegen binnen RING 2 en zullen er steeds vanaf soms voor 

hen onverwachte plekken optredens worden verzorgd. 

2.10.2 Scenario 
Rond 12.45 uur komt het koninklijke gezelschap vanuit de Hofstraat langs de Statenschool richting 

het Statenplein. Het Statenplein is clan omgebouwd tot een festivallocatie met groot hoofdpodium 

een 2e podium voor de DJ, LED schermen en decor. Op dat moment zullen er naar schatting 4000 

bezoekers op het plein aanwezig zijn. 

Na het eindigen van het programma in het Hof start de DJ op het Statenplein een heartbeat 

(ritmische 'beat' die de spanning opbouwt). Op het moment dat het Koninklijke gezelschap de 

Statenschool passeert, komen 25 slagwerkers van Jong Jubal op het podium en zetten in op maat van 

heartbeat. Op datzelfde moment zullen 20 jongeren van Jong Jubal met viaggen op het plein een 

performance houden. Het Koninklijke gezelschap betreedt vervolgens het Statenplein via het podium 

zodat het publiek, ze een moment goed kan zien (de LED schermen zenden op dat moment immers 

geen NOS beelden meer uit). Na de opkomst verlaat het gezelschap het podium aan de voorkant en 

start (1) de winnaar van de Dancetour (DJ Clash) zijn, samen met DJ Lucien Foort, gemaakte intro in. 

Het gezelschap kan richting de DJ booth midden op het plein lopen om het van dichtbij te zien. 

Na de intro start het speciaal voor de Koningsspelen gemaakte nummer van Kinderen Voor Kinderen 

en danst de (2) winnaar van de scholenwedstrijd op het hoofdpodium de speciale Koningsspelen 

choreografie. Op de schermen start gelijktijdig een videoreportage die gemaakt is van de wedstrijd 

tussen de scholen. (3) Vervolgens start Brandwerk (een hiphop act uit de Drechtsteden) met een 

jonge gastmuzikant een nummer op het thema Vrijheid en wordt er op het podium een breakdance 

performance gegeven. (4) Dit wordt opgevolgd door de beste Dordtse singer songwriter Nielson die 

zijn nummer Sexy als ik dans zal performen met band. Tijdens zijn optreden zal een vijftal 

jeugddansgroepen (via o.a. ToBe en Sportbedrijf) een performance geven. Na het optreden van 

Nielson komt de koning op het podium voor een dankwoord. (5) Op ditzelfde moment verzamelt op 

de balkons van het Statenplein (Kolfstraat) de blazerssectie van Jong Jubal en deze start "als 

verrassing" een reprise van het nummer van Nielson in. Na ongeveer 30 sec. start DJ Lucien Foort 

een spectaculaire mix van datzelfde nummer in en start er een Flashmob met alle dansgroepen op 

een choreografie verzorgd door ToBe. Ook Brandwerk speelt hier op in met een speciale rap. De 
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blazers van Jubal spelen ook nog steeds mee. In het refrein zal er een speciale dans op de schermen 
worden vertoond zodat het publiek dit ook mee kan doen. Het nummer eindigt met een Special FX 

(streamers) over het plein. Dit is het echte knallende einde van de show op het Statenplein. 

Vervolgens is er ruimte voor dankwoord van de koning en de Burgemeester. Hierna zal de 

blazerssectie 1 couplet van het Wilhelmus spelen en vertrekt het Koninklijke Gezelschap via de 

Nieuwstraat. 

2.10.3 Programma in detail 

Het volgende minutenschema is gebaseerd op het Tijdstip -5, wanneer de koning het Hof verlaat. 

Tijdstip 0 is het moment waarop de aankondiging plaats vindt. 

-5:00 Heartbeat DJ Lucien Foort 

-1:00 Heartbeat I.c.m. Slagwerk en Vlaggen Jong Jubal DJ Lucien Foort 
Slagwerk Jubal (25) 
Vlaggen Jong Jubal (20) 

0:00 Aankondiging 

0:10 Intro winnaar DJ Clash i.s.m. Lucien Foort DJ Lucien Foort 
Winnaar Dancetour DJ Clash 

1:00 Aankondiging 

1:10 Kinderen voor Kinderen dans (Wedstrijd tussen scholen) Winnaar school (16) 

3:00 Aankondiging 

3:10 Brandwerk i.s.m. Breakdance Brandwerk (4) 
Breakdance (16) 

6:00 Aankondiging 

6:10 Nielson samen met 5 dansacts (jongeren) Nielson (5) 
Dansgroep 1 (ToBe, 8) 
Dansgroep 2 (ToBe, 5) 
Dansgroep 3 (ToBe, 10) 
Dansgroep 4 (Bounce 16) 
Dansgroep 5 (Wielwijk 12) 

10:00 Opkomst koning voor dankwoord 

10:30 Flashmob met Jong Jubal 
Danceversie Sexy als ik dans 
Iedereen on stage 

12:00 Dankwoord Burgemeester 

13:00 Dankwoord koning 

14:00 Wilhelmus (Jong Jubal) 

15:00 Eind 



Wedstrijden 

(1) Dancetour DJ Clash. Dit is een jaarlijks terugkerende wedstrijd waarbij jong DJ 
talent de kans krijgt op de performen op Dancetour. Via internet wordt jong talent 
opgeroepen om een mix te uploaden. Het publlek kan via social media stemmen 
op de beste mix. De DJ's met de meeste stemmen en 2 wildcards gaan door naar 
de live finale. Hier draaien alle DJ's een set en kiest de professionele jury een 
winnaar. De winnaar mag op Dancetour Dordrecht draaien, gaat de studio in met 
DJ Lucien Foort om de Intro voor het programma op het Statenplein te produceren 
en staat natuurlijk zelf in de DJ booth op het Statenplein tijdens de show. 

(2) Dans Koningsspelen. De jaarlijkse warming up van de Koningsspelen is een 
speciale dans op muziek van Kinderen voor Kinderen. Dit jaar heet het nummer 
"Energie". De Dordtse scholen zijn door het Sportbedrijf Dordrecht aangeschreven 
om een team samen te stellen met 16 leerlingen uit groep 5 t/m 8 (gelijk 
verdeeld). Hiermee moeten ze de speciale choreografie oefenen. Tijdens de grand 
finale op 10 april wordt door de professionele jury (o.a. deelnemers EK hiphop en 
danscoach ToBe) bepaald welke school dit het beste doet. Deze school wordt 
vervolgens nog gecoacht en staat In de show op Koningsdag op het Statenplein. 
Van deze wedstrijd wordt een videoreportage gemaakt die op de schermen te zien 
zal zijn tijdens de show. 

(3)Tekenwedstrijd. Alle basisschool leerlingen groep 5 t/m 8 zijn aangeschreven om 
een tekening te maken op het thema vrijheid. De school stelt zelf een jury samen 
om de 5 beste tekeningen te bepalen. Deze worden opgestuurd naar ToBe en 
vervolgens wordt er door de professionele jury bepaald welke tekeningen het 
allerbeste zijn. Deze tekeningen worden uitvergroot en geplot op doeken die het 
Statenplein aankleden. 

2.10.4 Weer 
Het programma gaat in zijn totaliteit door bij elk weertype, behalve extreem weer. Onder 
extreem weer verstaan we weer waarbij de veiligheid van de aanwezigen op het plein 
niet kan warden gewaarborgd. Op dat moment zal de gehele show worden gecanceld. 
Een voorbeeld hiervan is extreme windstoten waarbij de podiumconstructie niet kan 
worden gebruikt. In het geval van regen zijn er voor het koninklijk gezelschap paraplu's 
beschikbaar zodat zij droog blijven. Er wordt een easy up over de DJ booth geplaatst en 
de hiphop performance verplaatst naar het hoofdpodium wat overkapt is 
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2.10.5 Inrichting plein 

Op het plein worden naast een podium, ook een persvak, een front of house, een platform voor de 

NOS en een platform voor het programm a geplaatst conform de volgende tekening. 
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In de avonduren in aanloop naar het evenement op zaterdag/zondag en zondag/maandagnacht is er 

beveiliging nodig voor de reeds geplaatste AV apparatuur, podium, stoelen, lopers. Tijdens het 
21, 	evenement 

2.10.7 Faciliteiren voor Statenplein 
Het Programma op het Statenplein heeft de volgende faciliteiten nodig. 

• AV: 2 LED schermen, geluid, techniek 

• Overdekt podium 

• 2e podium DJ booth 

• 3e podium Hiphop 

• Danspodium 

• Persvak aan zijkant Statenplein (kant Perry Sport) 

• Easyup tent bij slecht weer 

• Poncho's bij slecht weer 

• Toiletten voor bezoekers (Kolfstraat?) 

• Overdekte hal/tent voor de performers 

2.10,8 Aankleding Statenplein 

Op het hoofdpodium warden banieren gespannen en wordt de vloer aangekleed. 

Kindertekeningen worden op A3 formaat afgedrukt op lange strook welke aan de balustrade komt te 

hangen aan de rechterkant van het Statenplein . Deze wordt gebruikt om het dak van de winkels aan 

te kieden. 

Hierover is reeds contact met de winkeleigenaren. 

Boven de Perry sport, onder de balkons worden banieren gespannen om oak daar meer aankleding 

te genereren. Het beheer daarvan is uitbesteed aan CBRE. De banieren zijn 3,5 meter bij 2 meter en 

gemaakt uit brandvertragend materiaal. 

2.10.9 Overige zaken 

Geluid 

Er is versterkt geluid van 11:00 tot 13:00 

Er wordt met het geluid rekening gehouden met het programma in het Hof, zodat er geen overlast is. 

Elektriciteit en water 

Wij hebben elektriciteit nodig voor de AV apparatuur. Aansluiting in overleg met Live Time. 

Sanitaire voorzieningen 

Er worden sanitaire voorzieningen geplaatst direct achter het Statenplein. 

Schoonmaken evenemententerrein 

Aanvullend programme op Statenplein schoonmaak pas daarna iom Oranje comite. 
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3. 	Planning 

Met inachtneming van de complexiteit van het evenement worden een aantal planningen 

uiteengezet. De bouwplanning toont op welke locaties werkzaamheden plaats vinden vanaf de Load 

in tot de load out. De planning autoluw- autovrij toont vanaf welk moment de binnenstad wordt 

afgezet voor doorgaand verkeer. De planning programma toont het verloop van de dag volgens 

regulier schema. Andere specifieke planningen worden doorgenomen met de verschillende 

betrokken partijen en hebben geen invloed op de vergunning. 

3.1 Planning bouw 

De bouwwerkzaamheden starten op het Statenplein en in de Grote Kerk op 

Woensdag 22 April. Aansluitend wordt gewerkt op de Grote Markt, de Botermarkt en het Hof. 

De Load in vind altijd plaats tussen de venstertijden 7:00 — 20:00 waarbij dagelijks tussen 8:00 en 

19:00 geluid geproduceerd wordt met inachtneming van de zondagsrust. 

Load in bestaat in principe altijd uit: 

Het afzetten van een degelijk, veilig bouwterrein met respect voor CADO en winkelend publiek 

Aanvoer van materiaal (staalbouw, techniek, tenten, aggregaten) 

Bouwen ruwbouw 

Aanvoer van materiaal ( afwerking, banners e.d.) 

Bouwen decor en afwerking 

Repetitie voor NOS en programma 

De Vensterdata voor de bouwwerkzaamheden van alle locaties zijn: 

Load in Statenplein 22-04 07:00 26-04 20:00 Productie 

Load in Botermarkt 23-04 07:00 26-04 20:00 Productie 

Load in Grote Markt 23-04 07:00 26-04 20:00 Productie 

Load in Hof 24-04 07:00 26-04 20:00 Productie 

Grote Kerk niet beschikbaar 23-04 19:30 24-04 13:00 

Statenplein markt 24-04 06:00 24-04 20:30 Productie 

Load in havens 24-04 07:00 26-04 20:00 Productie 

Load in Scheffersplein 24-04 07:00 26-04 20:00 Productie 

Statenplein markt 25-04 06:00 25-04 20:00 

Load in Grote Kerk 25-04 07:00 25-04 23:00 Productie 

Load in Groothoofd 25-04 07:00 26-04 20:00 Productie 

Load in Kerktuin 25-04 07:00 26-04 20:00 Productie 

Grote Kerk niet beschikbaar 26-04 07:00 26-04 13:00 

Grote Kerk tuin niet beschikbaar 26-04 07:00 26-04 13:00 

Namens de organisatie is de productiemaatschappij Livetime verantwoordelijk voor de 

bouwplanning en het naleven van de venstertijden. 



3.2 Planning afbouw 

Naprogramma Kerktuin 27-04 13:30 27-04 15:00 Oranje comite 

Naprogramma Statenplein 27-04 13:30 27-04 19:00 BDZ 

Naprogramma Groothoofd 27-04 13:30 27-04 23:00 Oranje comite 

Opheffen ZONE 2 na overleg 27-04 15:00 27-04 20:00 Bereikbaarheid 

Load out Hof 27-04 15:00 28-04 18:00 Productie 

Load out Havens 27-04 16:00 28-04 12:00 Productie 

Opbossen hekken binnenstad 27-04 16:00 27-04 20:00 

Load out Statenplein 27-04 19:30 30-04 23:30 Productie 

Vegen binnenstad 27-04 21:00 28-04 22:00 

Load out Scheffersplein 28-04 07:00 28-04 17:00 Productie 

Load out Groothoofd 28-04 07:00 28-04 18:00 Productie 

Load out Kerktuin 28-04 07:00 28-04 18:00 Productie 

Load out Grote Markt 28-04 07:00 28-04 20:00 Productie 

Load out Botermarkt 28-04 07:00 29-04 12:00 Productie 

Load out Grote Kerk 28-04 07:00 29-04 20:00 Productie 

Opruimen hekken binnenstad 28-04 08:00 28-04 16:00 Hekkenploeg 

Opheffen ZONE 1 na overleg 28-04 11:00 28-04 12:00 

Namens de organisatie is de productiemaatschappij Livetime verantwoordelijk voor de 

afbouwplanning en het naleven van de venstertijden. 

3.3 Planning autovrij & autoluw maken 

Parkeerverbod Grote Markt Botermark 23-04 20:00 29-04 12:00 Bereikbaarheid 

Parkeerverbod overige locaties 25-04 20:00 28-04 12:00 Bereikbaarheid 

Plaatsen maatregels ZONE 1 26-04 09:00 26-04 09:00 Bereikbaarheid 

Start handhaven en slepen in ZONE 1 26-04 09:00 26-04 21:00 Organisatie 

Start slepen bij parkeerverboden 26-04 09:00 26-04 21:00 Sleepdienst 

ZONE 1 actief 26-04 09:00 28-04 12:00 Verkeersregelaars 

Plaatsen maatregels ZONE 2 27-04 06:00 27-04 06:00 Bereikbaarheid 

ZONE 2 actief 27-04 06:00 27-04 14:00 Verkeersregelaars 

Opheffen ringen & parkeerverbod 27-04 14:30 28-04 12:00 Bereikbaarheid 

Namens de organisatie is de afdeling bereikbaarheid van de gemeente Dordrecht verantwoordelijk 

voor het tijdig plaatsen van alle vooraankondigingen, hekken en bebordingen. 

00V wordt gevraagd in samenwerking met de organisatie op zondagmorgen te handhaven en indien 

nodig te assisteren bij het wegslepen van auto's. 

In het verkeerspian worden alle maatregels verder uitgewerkt. 
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3.4 Planning stremming en havens 

Pleziervaart moet binnen zijn 26-04 08:00 26-04 16:00 Havenmeesters 

Bruggen draaien niet* 26-04 16:00 27-04 16:00 Havenmeesters 

Havengebied afgesloten 27-04 09:00 27-04 20:00 ZHP 

Stremming Actief 27-04 10:30 27-04 12:00 ZHP 

De zeehavenpolitie ontfermt zich over het naleven van de stremming door de binnenvaart. 

De afstemming met de havenmeesters en de brugwachters is reeds door de organisatie gedaan in 

samenwerking met de politie en ZHP. 

RWS ontfermt zicht over de BAS. 

3.5 Planning hekwerk plaatsen en verwijderen langs route 

Inhekken Merwekade 26-04 08:00 26-04 10:00 Hekkenploeg A 

Plaatsen 50 extra hekken waterbus 26-04 08:00 26-04 09:00 Hekkenploeg A 

Inhekken Groothoofd 26-04 10:00 26-04 11:00 Hekkenploeg A 

Inhekken Kuipershaven 26-04 11:00 26-04 12:00 Hekkenploeg A 

Inhekken Wolweverskade 26-04 11:05 26-04 12:35 Hekkenploeg A 

Inhekken Nieuwe haven 26-04 12:00 26-04 13:00 Hekkenploeg A 

Inhekken Houttuinen 26-04 13:00 26-04 13:30 Hekkenploeg A 

Inhekken Grote kerk tuin 26-04 13:30 26-04 14:30 Hekkenploeg A 

Inhekken Grote Kerksbuurt 26-04 08:00 26-04 10:00 Hekkenploeg B 

Plaatsen 50 extra hekken waterbus 26-04 08:00 26-04 09:00 Hekkenploeg B 

Inhekken Groenmarkt 26-04 10:00 26-04 12:00 Hekkenploeg B 

Inhekken Scheffersplein 26-04 12:00 26-04 14:00 Hekkenploeg B 

Inhekken Voorstraat 26-04 14:00 26-04 14:30 Hekkenploeg B 

Inhekken Wijnstraat 26-04 14:00 26-04 14:00 Hekkenploeg B 

Inhekken Hof 26-04 14:30 26-04 15:00 Hekkenploeg B 

Inhekken Statenplein 26-04 15:00 26-04 16:00 Hekkenploeg B 

De afdeling bereikbaarheid is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het hekkenplan dat door de 

organisatie is gemaakt. 

De organisatie heeft aangeboden om 10 vrijwilligers het hekkenplan to laten bouwen onder leiding 

van 4 betaalde krachten. Er wordt gewerkt in twee ploegen; Ploeg A start op de Merwekade, Ploeg B 

start op de Hooikade. 

Het opbossen van de hekkenlijnen gebeurt aansluitend aan het evenement, vanaf 15:00, door 

dezelfde ploegen. 
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3,6 Minutenscherna koningspaar 

GZ stapt op Waterbus 27-04 11:00 27-04 11:06 

GZ stapt aan wal Groothoofd 27-04 11:06 27-04 11:07 

GZ bekijkt Grande Parade 27-04 11:07 27-04 11:37 

GZ loopt onder Groothoofd 27-04 11:37 27-04 11:39 

GZ stapt in Dordtevaar 27-04 11:39 27-04 11:42 

GZ vaart door havens 27-04 11:42 27-04 11:51 

GZ stapt aan wal KR&ZV 27-04 11:51 27-04 11:53 

GZ loopt naar Grote Kerk 27-04 11:53 27-04 11:55 

GZ heeft programma in Grote kerk 27-04 11:55 27-04 12:05 

GZ loopt naar Elektrische bus 27-04 12:05 27-04 12:07 

GZ heeft rit in Elektrische Bus 27-04 12:07 27-04 12:15 

GZ loopt op Scheffersplein 27-04 12:15 27-04 12:30 

GZ loopt ri het Hof 27-04 12:30 27-04 12:35 

GZ heeft programma Hof 27-04 12:35 27-04 12:45 

GZ loopt ri Statenplein 27-04 12:45 27-04 12:50 

GZ heeft programma Statenplein 27-04 12:50 27-04 13:05 

GZ Sluit of met BM 27-04 13:05 27-04 13:10 

GZ vertrekt ri Nazit 27-04 13:10 27-04 13:15 

GZ heeft nazit 27-04 13:15 27-04 13:45 

Het minutenschema van de koning is vastgesteld door de Stuurgroep en afgestemd met het Hof 

In principe is het minutenschema van het Koninklijk Huis leidend voor de hele dag. Alle 

programmaonderdelen worden via een regisseur en verschillende showcallers aangestuurd en 

opgestart, zodat elk programmaonderdeel naadloos aansluit op het programma van het koningspaar. 
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4. 	Faciliteiten 

4.1 Toiletdorpen 
Er worden toiletdorpen geplaatst bestaande uit chemisch toiletten en plaskruizen Een dorp bestaat 

uit 6 plaskruizen en 6 chemisch toiletten, afhankelijk van de beschikbare ruimte. De toiletdorpen 

worden onder voorbehoud van beschikbaarheid op maandagmorgen 27 april voor 6:00 uur geplaatst 

en na afloop van het evenement direct retour genomen. Er worden dorpen geplaatst bij de volgende 

locaties: 

• Bomkade-Prinsenstraat 

• Blauwpoortsplein 

• De waag 

• Otto Dickeplein 

• Kolfstraat 

• Johan de Witstraat ter hoogte van de Pendeldiensten 

• Centraal station 

Daarnaast worden er voor Crew en NOS op verschillende locaties backstage toiletten geplaatst 

• Grote Markt 

• Botermarkt 

• Statenplein 

• Grote kerk (extra voorzieningen) 

Verder krijgen alle EHBO tenten een eigen invalide toilet (chemisch). De EHBO'ers beschikken over 

een slotje en sluiten het toilet om misbruik te voorkomen. 

• Merwekade (bolwerk) 

• Vismarkt 

• Grote Kerk 

• Visbrug 

• Statenplaats 

De plaskruizen worden indien mogelijk aangesloten op het daarvoor bestemde riool. In overleg met 

de leverancier worden de meeste toiletten pas op maandag ochtend vroeg geplaatst om misbruik te 

voorkomen. Gezien de korte gebruikersduur wordt er twee maal een serviceronde uitgevoerd. 

4.2 Fietsenstallingen 
Naast de beschikbare capaciteit worden extra fietsenstallingen geplaatst op de volgende locaties: 

• Prinssenstraat — ter hoogte van de Bomkade 

• Vest — op parkeervakken voor de Vriesebrug 

• Museumstraat — op de stoep 

• Otto Dickeplein — bovenop het talud 

4.3 Afvaldorpen en ondergronds containers 
Op last van de politie dienen prullenbaken, glasbakken en ondergrondse containers op de route van 

het Koninklijk Huis niet bereikbaar to zijn van zondag 26 april 's 18.00 uur tot maandag 27 April 13:30 

uur. 

De organisatie heeft gevraagd aan de firma HVS om dit te bewerkstelligen en besluit daarnaast welke 

prullenbakken weg moeten. Omdat het legen en afsluiten van alle containers een grote logistieke 

operatie is zal deze reeds op zaterdag 25 April worden uitgevoerd gedurende de hele dag. De 

bewoners worden per brief geinformeerd en krijgen het verzoek tussen 25 April en 27 april geen 

gebruik te maken van de afval-inzamel locaties. 
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Aangezien de periode waarin geen afval kan worden ingenomen retatief kort is ziet de organisatie 

geen reden oni capaciteit beschikbaar te stellen buiten de route om. Bovendien worden niet alle 

containers afgesloten maar, slechts dat deel aan de route van het Koninklijk gezelschap. 

Om grote overlast met betrekking tot zwerfvuil te voorkomen worden afvaldorpen geplaatst op en 

rond de ontsluitingswegen van de binnenstad. De firma Netwerk is gevraagd om hier in te voorzien. 

De afval dorpen bestaan uit een concentratie van containers waar via signing naar verwezen wordt. 

Er worden afvaldorpen geplaatst op de volgende locaties: 

Busstation 

Halte pendeldiensten 

• Bagijnhof 

• Saringsgang 

• Bomkade ter hoogte van de tijdelijke fietsenstalling 

• Hooikade ter hoogte van de waterbussen 

• De Waag ter hoogte van het toiletdorp 

• Nieuwbrug 

• Merwekade ter hoogte van de waterbussen 

Naast de extra afvaldorpen zijn de reguliere prullenbakken in de binnenstad, met uitzondering van 

de prullenbakken op de route van het Koninklijk paar, gewoon beschikbaar. 

Na afloop van het evenement zal de firma HVS direct starten met vegen langs de hele route, om 

verspreiding van het zwerfvuil te voorkomen. 

Aff)eelcling 8: Faciliteiten toiletten, afval en fietsenstallingen 
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4.4 Hekken 

In totaal wordt meer dan 4 kilometer hek geplaatst Tangs de route van het Koninklijk gezelschap en 

rondom faciliteiten. Alle dranghekken worden geplaats in opdracht van stadsbeheer, zoals zij dit 

eerder ook hebben gedaan voor andere evenementen. AIIe overige hekken (Bouwhekken, Barriers, 

Safetyfences) worden geplaatst in opdracht van de technische producent Livetime. De bouwtijden 

voor het plaatsen van de hekken zijn reeds vermeld in de planning. In de bijlage zijn de 

bouwtekeningen opgenomen, waar ook het hekkenplan staat ingetekend per Iocatie. 

De volgende locaties en worden voorzien van dranghekken. 

• Merwekade Langs hele kade, inclusief een yak voor minder validen 

• Waterbus Merwede Bufferzone voor wachtend publiek 

• Boombrug Afsluiting ten behoeve van RING 2 

• Groothoofd Hele kade & persvak 

• Kuipershaven Hele kade 

• Wolwevershaven Hele kade 

• Damiatenbolwerk Afgesloten voor publiek i.v.m. veiligheid 

• Viak Hele kade ; persvak tot bomenrij 

• Roobrug Brug wordt afgesloten met barriers en dranghekken 

• Nieuwe haven Hele kade 

• Knolhaven Hele kade 

• Houttuinen Hekkenlijn aan twee zijden op de weg t.b.v. RING 2 

• Waterbus Hooikade Bufferzone voor wachtend publiek 

• Grotekerksplein Langs gevel t.b.v. RING 2 

• Grotekerksbuurt Langs twee zijden op de weg t.b.v. RING 2 

• Groenmarkt Langs twee zijden op de weg t.b.v. RING 2 

• Stadhuisplein Klein vak t.b.v. camera 

• Scheffersplein 'Huizen' zijn binnen de hekken ; persvak 

• Wijnstraat Langs twee zijden op de weg t.b.v. RING 2 tot Wijnbrug 

• Voorstraat Vanaf Wijnbrug tot ingang hof langs twee zijden 

Hof Aileen hekken t.b.v. persvak 

• Statenplein Podium is binnen de hekken ; FOH1  ;NOS prak ; Persvak 

Op de volgende locaties worden dichte bouwhekken geplaatst 

• Palingstraat bij tuintjes Toegang tot de tuinen wordt afgesloten 

• Grote Markt Rondom in de hekken in verband met bouw crew dorp 

• Botermarkt Afgezet in verband met bouw NOS dorp 

• Kloostertuinen Toegangen tot Hof en Nieuwstraat t.b.v. RING 2 

• Engelenburgerbrug Tussen brugwachtershuisje en brug t.b.v. RING 2 

• Sint Suraplein Ter hoogte van parkeerplaats t.b.v. RING 2 

• Rondom alle LED schermen Zie overige bouwwerken 

• Statenplein Werkgebied tijdens op- en afbouw 

• Scheffersplein Werkgebied tijdens op- en afbouw 

Op de volgende locaties worden bovendien stagebarriers geplaatst 

• Roobrug i.v.m. afsluiten publiek 

• Merwekade tussen publiek en mindervaliden vak 

• Scheffersplein voor het podium 

• Statenplein voor het podium, persvak en rond het FOH 

Front of house; de regie tent op het plein 



Net plaatsen van hekken gebeurd volgens de volgende spelregels: 

Langs kades minimaal 1,2 meter uit de kade wand. 

Persvakken voor meer dan 60 personen hebben twee gemakkelijk to openen uitgangen 

Dranghekken op de stoep staan minimaal 70 cm uit de gevel 

• Dranghekken op straat staan minimaal 4 meter uit elkaar 

Net sluiten van hekken in verband met het sluiten van RING 2 gebeurd op maandag 27 april 

om 6:00 uur, met uitzondering van de 'oversteekplaatsen 

• Hoge dichte rechte hekkenlijnen zijn ten minste elke 14 meter voorzien van een (vorm van) 

schoor. 

• Hekken mogen niet worden voorzien van enige vorm van reclame (banieren, posters, vlaggen 

etc.) antlers dan de door de organisatie beschikbaar gestelde citydressing. 

• Nooduitgangen via hekkenlijnen worden voorzien van de juiste groene nooduit signing op 

een hoogte van ten minste 2,20m 

• Toegangspoorten door hekkenlijnen heen zijn duidelijk zichtbaar en afsluitbaar wanneer 

RING 2 gesloten wordt. 
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Afbeelding 9: Overzicht schets van hekkenplan 
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4.5 	Elektriciteit 

De firma Livetime maakt voor de technische productie op verschillende locaties gebruik van 

geluidsarme aggregaten. Deze worden nabij of achter de verschillende podia en LED schermen 

geplaats met respect voor de CADO en afstand tot de Bevels. De aggregaten worden voorzien van 

een omheining tegen vernieling en misbruik. Daar waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van vaste 

spanning (Walspanning, Evenementenkasten). Op de volgende locaties wordt spanning afgenomen: 

• Merwekade ovb: Walstroom 

• Groothoofd via Bellevue 

• Kuipershaven Walstroom 

• Roobrug Aggregaten. Nachtspanning ovb via walstroom 

• Wolwevershaven Aggregaten 

• Blauwpoortsplein ovb Walstroom 

• Grote Kerk via Grote Kerk 

• Toren grote kerk Aggregaat 

Scheffersplein Aggregaat 

Vaste spanning via Standbeeld Scheffer wordt ook gebruikt 

• Hof Aggregaat 

• Statenplein 2x Sync Aggregaat (beschikbaarheid vaste spanning wordt onderzocht) 

• Grote Markt Aggregaat 

• Botermarkt 2x Sync Aggregaat 

• Visstraat Aggregaat 

• Bagijnhof Aggregaat 

4.6 Bekabeling 

Het netwerk van LED schermen, geluidmatrixen, video beelden, communicatielijnen en 

stroomvoorzieningen vraagt om een zeer complex kabelplan. Bij het kabelplan worden alle 

leveranciers betrokken zodat goten en oversteken worden gecombineerd. De organisatie streeft 

naar minimale overlast voor bewoners en bezoekers. 

Het kabelplan wordt ontworpen volgens de spelregels: 

• Doorrijhoogte altijd minimaal 4,5 meter hoog bij 4 meter breed 

• Kabels over weg worden voorzien van goten 

• Kabels langs panden worden voorzien van flatten 

• Kabels aan lantaarnpalen worden alleen na overleg met Stadsbeheer uitgevoerd 

• Zware kabels (kracht stroom) worden niet gehangen 

• Kans op struikel gevaar minimaliseren 

• Kabels in het zicht op de route minimaliseren in verband met NOS uitzending 
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4.7 	Signing en Banieren 

De stadsaankleding wordt verzorgd door Dordrecht marketing in samenwerking met verschillende 

externe partijen. Er worden op verschillende plaatsen in de binnenstad banieren geplaats met 

informatie over het programma en de route. Verder worden er banieren boven de weg geplaatst 

welke verwijzen naar zichtlocaties, pleinen en openbaar vervoer. 

Op de volgende locaties worden banieren geplaatst ten behoeve van de route: 

• Johan de Witstraat, meerdere locaties 

• Voorstraat 5x 

• Museumstraat 2x 

• Steegoversloot 2x 

• Vest 2x 

• Torenstraat 2x 

• Merwekade, ter hoogte van de waterbussen 

• Houttuinen 

• Sint Jacobsplein 

• Varkenstraat 

• Stadhuisplein 

Conform de wensen van de hulpdiensten, stadsbeheer en de NOS wordt bij het plaatsen van de 

signing rekening gehouden met het volgende: 

• Banieren boven de weg minimaal 4,5 meter vrij onder het Iaagste punt 

• Ophanging aan bestaande constructies alleen na toestemming via de vergunning 

• Op hoogte werken alleen met hoogwerker in afgezet gebied of via een autohoogwerker 

• Bij plaatsen van banieren dient de openbare weg toegankelijk to blijven 

• Geen signing en banieren op de route van de koning 

4.8 Overige bouwwerken 

Er worden op verschillende locaties stoelen2, prakken, podia en trussen gebouwd ten behoeve van 

de camera's van de NOS, LED schermen en persvakken. Alle bouwwerken zijn opgenomen in de 

tekeningen. De bouwwerken worden zo geplaatst dat zij geen hinder vormen voor publiek en 

veiligheldsdiensten. Alle bouwwerken worden voorzien van hekken tegen misbruik en vernieling. Op 

de volgende locaties worden bouwwerken geplaatst: 

• Merwekade 2x LED stoel 6x3 

• Merwekade Camera Prak 2x2x1 

• Groothoofd Camera Prak 2x2x1 

• Groothoofd Podium 6x4x0,8 

• Groothoofd Persvak geen verhoging 

• Damiatenbolwerk Camera prak 2x2x1,5 

• Kuipershaven Camera prak 2x2x1,5 

• Wolwevershaven 2x LED mobile 7x4 

• Vlak Persvak geen verhoging 

• Roobrug 2x Bermdrip3  3x2 

• Aardappelmarkt Camera prak 2x2x1,5 

• Blauwpoortsplein LED stoel 5x3 

Vervoig op de volgende paging 

2 Staten constructie waarop een LED scherm rust 

3 LED scherm inclusief aggregaat 
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• Stadhuisplein Camera prak 2x2x1,5 

• Visstraat Truss carre4  t.b.v. LED 8x3x6 

• Bagijnhof Truss carre t.b.v. LED 8x3x6 

• Scheffersplein LED mobile 5x2,5 

• Scheffersplein Persvak geen verhoging 

• Hof Persvak 8x3 op hoogte 0,4 — 0,6 — 0,8 

• Statenplein Persvak 8x5 op hoogte 1,3 — 1,8 

• Statenplein NOS studio 5x5x1,5 

• Grote Markt Vodafone Zendmast 6x6 meter 

4.9 Doorlaatbewijzen en accreditatiebandjes en —poortjes. 

Een aantal partijen zullen toegang krijgen tot de zones autoluw en autovrij, bijzondere vakken en 

RING 2. De organisatie maakt met deze partijen individueel afspraken. Het is van groot belang dat 

alle partijen dezelfde spelregels krijgen zodat er op 26 en 27 april geen discussie ontstaat. 

De verkeerstechnische regelingen rondom het autoluwe en autovrije gebied worden verder 

beschreven in het verkeersplan. 

4.9.1 Toegang tot autoluw gebied 

Het autoluwe gebied weert bezoekers die per auto komen naar de binnenstad. Het gebied is echter 

voor bewoners in dat gebied wel beperkt toegankelijk. Bewoners krijgen daarom doorlaatbewijzen 

toegestuurd die hen toegang geven tot de autoluwe zone op maandag 27 april zodat zij per auto de 

eigen parkeerplaatsen kunnen bereiken. 

Deze doorlaatbewijzen moeten bij de doorlaatposten worden getoond aan de verkeersregelaar. 

Het doorlaatbewijs is alleen geldig voor: 

• Het autoluwe gebied. 

• Bewoners van de binnenstad, woonachtig binnen de ring van de Spuihaven en de 

Riedijkshaven 

• Personenauto's 

4.9.2 Toegang tot autovrij gebied 

Tijdens het bezoek van de koning mogen geen auto's rijden in het autovrije gebied met uitzondering 

van hulpdiensten. Bovendien mogen ook geen auto's geparkeerd staan op aangewezen locaties in 

het verkeersplan. Echter, buiten het bezoek van de koning zal een aantal partijen in het gebied 

moeten rijden vanwege leveringen en bouw- en afbouwwerkzaamheden. Om dat goed te kunnen 

coordineren vraagt de organisatie via deze weg toestemming om ontheffingen te mogen verlenen 

aan leveranciers die op zondag 26 april tussen 07:00 en 22:00 en op maandag 27 april na 14:00 uur 

het autovrije gebied in mogen. 

De organisatie stelt het volgende voor: 

• Ontheffing voor autovrij gebied wordt persoonlijk door de organisatie uitgegeven 

• Ontheffing geldt alleen voor autovrij en autoluw gebied, niet voor RING 2. 

• Ontheffing is alleen geldig op zondag 26 april en op maandag 27 na 14:00 

• Ontheffinghouder dient zich te melden bij verkeerspost en kan alleen doorrijden na 

bevestiging van centrale post 

• Ontheffing geldt niet voor personenauto's 

• Terugkoppeling aan CP wanneer ontheffinghouder vertrekt uit het gebied 

4 kooiconstructie van aluminium truss. Verzwaard met 4 betonnen poten van 0,6x0,4x0,6rn Constructie heeft kleine voetafdruk. 
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Op dit moment zijn de volgende partijen in beeld welke op zondag 26 april en maandag 27 april na 

14:00 in het autovrije gebied moeten werken: 

• Livetime 15 ontheffingen ten behoeve van leveranciers; bouw- en afbouw. 

• Stadsbeheer 10 ontheffingen ten behoeve van leveranciers; bouw- en afbouw. 

• Horeca en winkeliers in de autovrije zone afhankelijk van afspraken met organisatie. 

Maximaal 2 ontheffing ten behoeve van levering op zondag en aanvoer van podium en 

tapwagens op maandag 27 april na 14:00 uur. 

• Oranje comite 8 ontheffingen ten behoeve van logistiek Grote Kerk en Statenplein. 

• HVC 5 ontheffingen ten behoeve van containers dichten en schoonmaakwerkzaamheden. 

4.9.3 Toegong tot bijzondere vakken zijnde NIET RING 2 
Een aantal locaties op de route zijn niet geschikt voor grote loopstromen omdat zij zeer krap zijn, of 

slechts vanuit 1 kant bereikbaar zijn in verband met het hekwerk rondom RING 2. ( 

Op deze manier wil de organisatie gecontroleerd personen toelaten op locaties waar grote drukte 

een risico kan opleveren. 

4.9.4 Toegong tot RING 2 
De accreditatiecommissie onder leiding van de heer 	 is verantwoordelijk voor het 

accreditatie proces, de uitgifte van bandjes aan geaccrediteerden voor RING 2 en de inzet van 

vrijwilligers bij de controleposten naar RING 2. Om grote logistieke uitdagingen voor to zijn heeft de 

organisatie samen met de politie een voorstel gedaan over de locaties van controleposten naar RING 

2. Dit voorstel heeft de accreditatiecommissie over genomen.1 

Wanneer RING 2 ingesteld wordt zijn een aantal huizen en winkeliers niet meer bereikbaar voor 

publiek. Met deze partijen worden afspraken gemaakt door de organisatie. 

Iv- 
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In totaal is behoefte aan 19 toegangspoorten op de volgende locaties, met de volgende bestemming: 

• Boombrug. In hekkenlijn Genodigden Groothoofd, NOS, pers 

• Groothoofd In persvak Na afloop Grande Parade pers verplaatsen 

• Wijnstraat In hekkenlijn Logistiek Pers, NOS, productie, programma 

• Damiatenbrug 2x Voor de brug Booteigenaren in RING 2 , productie, pers 

• Wolwevershaven Na persvak Booteigenaren in RING 2 , productie, pers 

• Roobrug 2x In hekkenlijn Logistiek, NOS, productie 

• Lange lizerenbrug 2x voor brug Booteigenaren, NOS, productie 

• Houttuinen In hekkenlijn Genodigden KDR&ZV, productie 

• Grote Kerk Deur toren Genodigden, productie, programma 

• Groenmark In hekkenlijn Calamiteitpoort voor politiebureau 

• Scheffersplein 2x In hekkenlijn Programma, productie 

• Boterma rkt In hekkenlijn Logistiek Pers, NOS, productie, programma 

• Voorstraat In hekkenlijn Logistiek Pers, NOS, productie, programma 

• Hof In onderdoorgang Genodigden, NOS, productie, programma 

• Nieuwstraat In hekkenlijn Logistiek Pers, productie, programma 

In de volgende tekening zijn de toegangspoorten naar RING 2 verwerkt: 

Afbeelding 10: Toegang,spoorten tussen RING 2 en RING 3 
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Afbeelding 12: Organisatiestructuur centrale post 

5.2 Communicatieplan 

De communicatie tussen de hulpdiensten en de organisatie (beide in hetzelfde gebouw 

gepositioneerd) vindt plaats via vaste telefoonlijnen en dialoog. De berichtgeving rondom verkeer, 

openbaar vervoer en parkeergarages verloopt via de verkeerscoordinator. Tot slot is een 

crowdmanagement bureau ingeschakeld om de telsystemen te analyseren en zijn twee office 

medewerkers actief voor directe vragen met betrekking tot het draaiboek en de vergunning. 

Afbeelding 12 toont de structuur binnen de CP. Dit plan is ook in de bijiagen opgenomen. 

In de normale operatie is de CP actief 

vanaf 27 april 06:00 uur. 

De posten op de vloer worden dan 

nog ingericht en zullen allemaal actief 

zijn om 08:00. 

De CP heft haar functie op om 15:30, 

waarbij de operatie op de vloer reeds 

is afgeschaald. 

De centrale post is afgesloten voor 

bezoekers. Er zijn maximaal 12 

mensen aanwezig in de post. 

Centralisten krijgen de bevoegdheid 

om zelfstandig een aantal zaken af te 

wikkelen: 

• Opvolgen regulier draaiboek 

• Controleren verkeersposten en afhandelen vragen in het kader van de vergunning 

• Repeterend posten bevragen naar status post, status communicatielijn en status bezoekers 

Uitzonderingen op het reguliere draaiboek, incidenten en calamiteiten dienen direct te worden 

gemeld aan de veiligheidscoordinator waarbij dient te worden geregistreerd: 

• Locatie & postnaam 

• Korte beschrijving incident 

• Behoefte aan hulpdiensten 

• Aantal & status van slachtoffers 

5.3 	Van operatie naar calamiteit 

In geval van uitzonderingen op het draaiboek en kleine incidenten overlegt de veiligheidscoordinator 

met de liaison van de politie over de opvolging. 

In geval van calamiteiten stemt de veiligheidscobrdinator af met de liaison waarna de organisatie 

haar functie op heft. SGBO neemt de verantwoordelijkheid voor de operatie over. Voor alle 

afspraken met betrekking tot calamiteiten wordt verwezen naar het draaiboek van het SGBO en de 

veiligheidsregio. De volgende harde afspraak is gemaakt met de organisatie: 

Veiligheidscorirdinator heft zijn functie direct en alleen op last van het SGBO op, wanneer deze 
daartoe enige aanleiding ziet, conform de notitie 'Memo advies opschaling koningsdag 2015'. 

De veiligheidsregio heeft voor dit scenario plannen uitgewerkt. De rol van de veiligheidscoordinator 

verschuift naar een staffunctie (adviesrol) ten behoeve van het SGBO. De communicatielijnen blijven 

in stand en de focus van centrale post verschuift naar ondersteuning ten behoeve van de 

hulpdiensten, veiligheid van de bezoekers en aansturing van de centralisten. De communicatie lijnen 

dienen efficient te worden gebruikt en bereikbaar te zijn voor berichten van de vloer. 
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5.4 Sturingsmechanismen 
De centrale post beschikt over een aantal mogelijkheden om de operatie in goede banen te leiden en 

veiligheid tijdens het evenement te blijven waarborgen. Dankzij de netcentric inrichting zijn de 

volgende outputs beschikbaar voor de CP: 

crowdcom 
Afbeelding 13: Netcentric inrichting van operationele CP; output 

De output heeft betrekking op het informeren en belnvloeden van bezoekers; het inzetten van 

omleidingen en het aanbieden van alternatieve vervoersmodaliteiten, looproutes en bestemmingen. 

De combinatie van de inzet van de juiste maatregels is primair de taak van de veiligheidscoOrdinator. 

De maatregels en de inzet van de verschillende outputs worden later beschreven in het 

crowdmanagement plan. 
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5,4 Medisch plan 

Op advies van de GHOR worden in totaal 52 EHBO'ers ingezet tangs de route en op de pleinen. De 

EHBO'ers zijn afkomstig van het Rode Kruis, afdeling Dordrecht, en van de EHBO-Dubbeldam. 

Aansturing van beide eenheden vindt plaats door Bram Zijderveld (Rode Kruis/GHOR/Ambulance) en 

Edwin Smits (EHBO Dubbeldam). 

Er worden 5 EHBO posten gerealiseerd namelijk: 

• Merwekade 

• Vismarkt 

• Grote kerk 

• Visbrug 

• Statenplaats 

De vaste posten zijn herkenbaar aan signing van het Rode Kruis. De EHBO medewerkers dragen 

herkenbare tenues. 

5.4.1 Coordinatie EHBO 
De EHBO'ers worden aangestuurd door een coordinator EHBO; de heer Bram Zijderveld. Deze 

coordinator staat in verbinding met de centralist veiligheid in de CP. De EHBO'ers parkeren in garage 

de Spuihaven, verzamelen vervolgens om 7:30 bij de Grote Kerk waarna zij vanaf 8:00 uur de posten 

bemannen tot 15:00 uur. De posten zijn voorzien van tafel en stoelen, ruimte voor brancards, 

communicatiemiddelen en een invalidentoilet. Alle benodigde materialen worden door beide 

organisaties in voldoende mate zeif meegebracht. Afbeelding 14 toont de spreiding van de vaste 

posten en de loopteams in combinatie met de calamiteitenroutes: 

Afbeelding 11 EHBO po5ten en calamiteitenroutes 
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5.4.2 Procedure incident 
Elk bezoek aan de Eerste Hulp post wordt met een registratieformulier geregistreerd. Hierop 

wordt vermeld: naam bezoeker, klacht bezoeker, gebruikte middelen bezoeker, tijdstip in, 

tijdstip uit, behandelend hulpverlener, symptomen analyse hulpverlener en ziektebeeld 

conclusie hulpverlener. 

De EHBO'ers op locatie Merwekade zullen na afloop van de Grande Parade berichten over de 

bezoekersstroom richting de binnenstad en mee reizen met deze bezoekers. Op deze manier ziet de 

organisatie er op toe dat de capaciteit van de EHBO'ers voldoende is gewaarborgd. 

Er zijn naast de EHBO'ers ook 3 ambu-biker teams aanwezig . Deze inzet is geregeld via de GHOR. 

Verder is ten behoeve van de trauma helikopter een tweede landingsplaats aangewezen naast de 

reguliere landingsplaats bij de Arc van Noach. 

De aanrijroutes voor de ambulances zijn verwerkt in het draaiboek van de GHOR. De organisatie ziet 

er op toe dat de ontsluitingswegen van- en naar de ziekenhuizen bereikbaar blijven door verkeer om 

te leiden en door te sluizen. Alle hulpdiensten zijn in het bezit van een Multicard, welke door de 

organisatie is opgesteld. Op basis van deze kaart worden CADO nummers, locatienummers en 

gridnummers gecommuniceerd met de meldkamer, de hulpdiensten en de CP. 

5,4.3 ENV en reddingsbrigade 
Naast EHBO'ers zijn er ook 6 BHV'ers van de gemeente aan het werk. Deze personen worden 

gestationeerd in het gemeentehuis, dat tijdens het evenement dient als crisiscentrum. 

Tot slot is ook de reddingsbrigade actief op het drierivierenpunt van 9:30 tot 12:30. De 

reddingsbrigade ziet toe op een veilig verloop van de Grande Parade. Er zijn geen 

aanlandingsplaatsen voor de reddingsbrigade bekend. 

5.5 	Brandveiligheid 

De organisatie houdt bij het ontwerp van alle constructies rekening met een aantal zaken met 

betrekking tot brandveiligheid. Ze stelt de volgende spelregels op voor alle proJectleiders: 

• Bouwmaterialen zijn brandvertragend of worden geimpregneerd 

• Vluchtroutes in afgesloten ruimten en op podia zijn gemarkeerd met nooduit signalering 

• In persvakken zijn twee uitgangen vervaardigd 

• Op podia hoger dan 0,8 meter zijn minimaal twee trappen vervaardigd 

• Op cameraprakken mogen maximaal twee personen aanwezig zijn 

5.2.1 Brandblussers 

Op alle locaties op de route worden CO-2 brandblussers geplaatst nabij de FOH, monitor eilanden en 

andere technische ruimtes. Op de podia en nabij constructies worden poederblussers geplaatst. De 

technisch producent ziet er op toe dat er op podia en rond programmaonderdelen voldoende 

blusmiddelen aanwezig zijn voor de eerste response. 

5.5.2 Bouviwerken 
Alle bouwwerken, zeilen, hekken, tenten en banieren zijn vervaardigd uit brandvertragend materiaal 

of zijn geImpregneerd. Voor tenten zijn certificaten beschikbaar welke als bijlagen zijn toegevoegd 

aan de vergunning. Van de bouwwerken zijn krachtberekeningen gemaakt via door de technisch 

producent. De bouwwerken worden berekend op het doorstaan van windkracht 7. 

Alle objecten worden gebouwd met respect voor de calamiteitenroutes en de minimale afstand tot 

gevoelige gevels, waaronder de Grote Kerk. De bouwwerken zullen worden gebouwd conform de 

technische tekeningen, welke op schaal zijn aangeleverd bij deze vergunningsaanvraag. 
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In het belang van de brandveiligheid zijn er geen programnnaonderdelen opgenomen waar open 

vuur, vuurwerk of explosieven gebruikt worden. Op het Scheffersplein zullen enkele deelnemers op 

elektrische kookplaten of op gas eten bereiden conform de planning in dit draaiboek (hoofdstuk 2, 

programma). 

5.5.4 Opstelplootsen brandweer 
De brandweer is van plan om op twee locaties auto's op te stellen voor snelle response in het 

havengebied. De locaties zijn het Blauwpoortsplein en de Vest. Op de Grande Parade zal verder een 

blusboot standby zijn in geval van calamiteiten. 

5.5.5 Viuchtwegen vrij houclen 
Alle routes van en naar de kijklocaties (Havens, Merwekade) en de pleinen gelden als vluchtroutes. 

Op deze locaties vinden geen activiteiten plaats die voor oponthoud kunnen zorgen. 

Op last van de hulpdiensten warden alle windschermen op de route van het Koninklijk paar en alle 

terrassen in de binnenstad verwijderd ten behoeve van een snelle vlucht in geval van calamiteiten. 

Deze maatregel is via een bijeenkomst, via brieven en via individuele afspraken tussen de organisatie 

en de horeca gecommuniceerd en wordt bovendien opgenomen in de noodverordening. 00V wordt 

gevraagd om toe te zien op het naleven van de afspraak. 

• Windschermen op wegen, straten en pleinen waar het gezelschap overheen of langs komt 

dienen te zijn verwijderd vanaf 26 april 18:00 tot en met 27 april 13:30 uur. 

• Terrassen in de hele binnenstad van de Spuihaven tot de RiediJkshaven dienen te zijn 

verwijderd vanaf 26 april 18:00 tot en met 27 april 13:30 uur. 

Er mogen op 27 april geen gedrukte of geschreven stukken of afbeeldingen worden 

uitgedeeld in de binnenstad (flyeren), met uitzondering van gemeentelijke informatie over 

de route en het programma. 

Er geldt op 27 april van verbod op uitstallingen in de gehele binnenstad (d.w.z. bierwagens, 

marktkramen, verkoopkleedjes, reclameborden en banieren aan gevels) anders dan de in dit 

draaiboek aangevraagde objecten, tot het einde van het bezoek van de koning om 13:30. 

Daarna mogen uitstallingen geplaatst worden met respect voor calamiteitenroutes, 

venstertijden van het autoluwe en autovrije gebied en alleen wanneer de plaats(t)er 

daarvoor een vergunning heeft aangevraagd via de gemeente. 

• Op en rondom de route van het gezelschap geldt een verbod op het plaatsen van 

bouwmaterialen, keten en stijgers gedurende de hele dag op 26 en 27 april 

5,5.6 Bufferzones 
De organisatie faciliteert een aantal zones waar het publiek ook na het bezoek van de koning kan 

verblijven. Om langer verblijf aan te moedigen plaatst de organisatie een aantal LED schermen en 

vraagt zij organisatoren om een programma te verzorgen na 13:30. De bufferzones (met 

bijbehorende maatregels) zijn: 

• Merwekade. Naprogramma van de Reddingsbrigade op het water. 

NOS uitzending tot 13:30 

• Groothoofd Naprogramma van Groothoofd en Bellevue op podium. 

• Kuipershaven Locatie am NOS uitzending te volgen 

• Blauwpoortplein Locatie om NOS uitzending te volgen 

• Grote kerk tuin Naprogramma van Oranje comite i.s.m. Filharmonisch orkest 

• Schefferplein Naprogramma van Bas de zwart evenementen i.o.v. Horeca 

• Statenplein Naprogramma van Oranje comite 
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5.6 Beveiliging 



5.8 Vermissing kind 

De procedure voor vermissing kind is in 2011 toegepast bij de intocht van Sinterklaas. Op advies van 

de hulpdiensten wordt deze regeling opnieuw ingezet en een aantal maatregels toegevoegd. 

Bij de hoofdaders richting de stad delen hospitality medewerkers bandjes uit waarop ouders de 

naam en leeftijd van het kind en het mobiele nummer van de ouder kunnen schrijven. 

Via de website wordt aandacht besteed aan vermissing van kinderen en wordt uitgelegd dat 

kinderen zich kunnen melden bij de EHBO posten of andere hulpverleners op de route. 

Er wordt specifiek gekozen voor de opvang binnen de EHBO-posten, omdat hier een kind of de 

ouders tot rust kunnen komen. Bovendien vinden zij hier mensen die goed kunnen luisteren en die in 

direct contact staan met alle nood- en hulpdiensten. 

Gevonden kinderen: 

Indien kinderen gebracht worden bij een EHBO-post zal de post: 

• Het kind opvangen. 

• Onderling contact leggen met andere EHBO-posten of ouders zich daar gemeld hebben. 

• Profielschets van het kind doorgeven (naam, uiterlijk, leeftijd) aan alle nood- en 

hulpdiensten, zodat medewerkers op straat mee kunnen zoeken. 

• Naam en leeftijd van kinderen kunnen via de LED schermen en geluidsystemen worden 

genoemd. "Jan van 5 wil graag worden opgehaald bij de EHBO post op de visstraat" . 

• Dossier aanleggen. 

Vermiste kinderen: 

Indien ouders melden bij de EHBO-post dat hun kind vermist is, zal de post: 

• Profielschets van het kind en de gegevens van de ouders noteren, en uitwisselen binnen de 

EHBO-posten (ouders kunnen verder zoeken). 

• Communiceren via de CP: profielschets doorgeven, waarna bericht wordt uitgezet. 

• Indien kind onvindbaar blijft zal het sms-alert protocol gevolgd worden via 

Politie Zuid-Holland Zuid. 

Naam, leeftijd en profiel van kinderen kan via LED schermen worden gecommuniceerd en 

eventueel via geluidsystemen worden omgeroepen . 

Dossier aanleggen. 

5.9 Schadelijk geluid, licht en stoffen 

De organisatie streeft naar een veilig, gezellig en feestelijk evenement. Daar waar muziek hoorbaar is 

zal dit voldoen aan de geldende geluidsnormen. Er is geen sprake van schadelijk licht (laser) en er 

worden geen schadelijke stoffen gebruikt in het programma. 

Net als op alle andere locaties bedient ook op het Statenplein een technicus van Livetime de 

geluidsniveaus. Op verzoek van de organisatie kunnen de geluidsniveaus op de hele route worden 

aangepast. Via deze weg vraagt de organisatie een ontheffing aan om op het Statenplein tot 96 DbA 

to mogen produceren, gemeten in de FOH op 25 meter van de bron. 
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6. 	Verkeersplan 

De komst van de koning brengt een aantal veiligheidsmaatregelen met zich mee, waardoor 

ingrijpende verkeersmaatregels noodzakelijk zijn. Zo zullen een aantal straten langs de route worden 

voorzien van betonnen obstakels en zullen verschillende wegen afgesloten zijn. Een groot deel van 

de route zal bovendien worden voorzien van parkeerverboden en autovrij worden gemaakt. 

Het verkeersplan is gemaakt in nauwe afstemming met alle hulpdiensten en laat zich het best 

beschrijven via de tekeningen in de bijlagen. Er worden concreet 5 belangrijke maatregels genomen: 

1. Op veel straten langs de route gelden parkeerverboden en worden auto's weggesleept. 

2. Er worden obstakels geplaatst op wegen om doorrijden en snelheid maken te 

voorkomen. 

3. ZONE 1 binnen de Voorstraathaven en de Wijnhaven geldt als autovrij gebied. 

4. ZONE 2 van de Spuihaven tot de Riedijkshaven geldt als autoluw gebied. 

5. Op de ontsluitingswegen naar de binnenstad gelden maatregels en beperkingen om het 

verkeer zo goed mogelijk door te laten stromen. Daarnaast voorziet het verkeersplan in 

een goede doorstroom voor de bussen en de pendeldiensten. 

6. Op de N3 en A16 gelden maatregels die bezoekers moeten leiden naar parkeerplaatsen 

buiten de stad. 

6.1 Parkeerverboden 

Op last van de hulpdiensten gelden parkeerverboden langs de route waar het gezelschap voorbij 

komt. De parkeerverboden dienen daarnaast om de bouwwerkzaamheden van hekken en objecten 

te bespoedigen. Er is met stadsbeheer en de politie afstemming gevonden over de planning rondom 

de parkeerverboden. Er is het volgende afgesproken: 

• Vooraankondigingen 2 weken voorafgaand aan evenement. 

• Bewoners worden geInformeerd via bewonersbrief. 

• Bewoners wordt alternatieve parkeergelegenheid aangeboden (zie parkeren) 

• Parkeerverboden gaan in op zaterdagavond 25 April 20:00 en duren tot en met 

dinsdagmorgen 12:00 uur in verband met afbouwwerkzaamheden. 

• Op zaterdag avond krijgen bewoners nog de gelegenheid om de auto te verplaatsen naar een 

andere parkeergelegenheid 

• Vanaf zondagmorgen 26 april 9:00 uur worden sleepdiensten ingezet in samenwerking met 

de organisatie om auto's uit het gebied te verwijderen. 

• Parkeerverboden Grote Markt en Botermarkt gaan in op donderdagavond 23 April 20:00 uur 

en duren tot woensdagmorgen 29 april 12:00 in verband met afbouwwerkzaamheden. 

• Aileen na overleg met de politie, stadbeheer en de organisatie worden parkeerverboden 

eerder opgeheven dan de aangegeven tijd. Dit kan wanneer afbouwwerkzaamheden 

spoediger verlopen dan gepland, 

• De parkeerplaatsen worden aansluitend met het ingaan van een parkeerverbod voorzien van 

schrikhekken met een verbodsbord . 



De volgende wegen en pleinen worden voorzien van parkeerverboden. 

• Merwekade 25 April 20:00 28 April 12:00 

• Groothoofdspoort 25 April 20:00 28 April 12:00 

• Kuipershaven 25 April 20:00 28 April 12:00 

• Wolwevershaven 25 April 20:00 28 April 12:00 

• Aardappelmarkt 25 April 20:00 28 April 12:00 

• Vlak 25 April 20:00 28 April 12:00 

• Hoge Nieuwstraat 25 April 20:00 28 April 12:00 

• Nieuwe Haven 25 April 20:00 28 April 12:00 

• Knolhaven 25 April 20:00 28 April 12:00 

• Vismarkt 25 April 20:00 28 April 12:00 

• Blauwpoortsplein 25 April 20:00 28 April 12:00 

• Houttuinen 25 April 20:00 28 April 12:00 

• Grotekerksplein 25 April 20:00 28 April 12:00 

• Lange Geldersekade 25 April 20:00 28 April 12:00 

• Augustijnenkamp 25 April 20:00 28 April 12:00 

Tussen Nieuwstraat en Achter klooster 

• Nieuwstraat 25 April 20:00 28 April 12:00 

Afwijkende venstertijden: 

• Steegoversloot. 27 April 06:00 27 April 18:00 
5 vakken ter hoogte van het Hof 

• Vest 27 April 06:00 27 April 18:00 
Alleen vakken ter hoogte van hulsnummers 115 —103 

• Sint Jorisweg 27 April 06:00 27 April 18:00 
Ter hoogte van Kunstmin 

• Kunstminplaats 27 April 06:00 27 April 18:00 
Parkeerplaats voor Kunstmin 

• Grote Makt 23 April 20:00 29 April 12:00 

• Botermarkt 23 April 20:00 29 April 12:00 

6.2 	Autovrij en autoluw gebied 

6.2.1 ZONE 1; autovrij 
Het autovrije gebied binnen de Voorstraathaven en de Wijnhaven is de ZONE 1 waarbinnen geen 

gemotoriseerd verkeer mag rijden. In overleg met de hulpdiensten en bereikbaarheid zijn de 

volgende afspraken gemaakt met betrekking tot het autovrije gebied: 

• Vooraankondigingen 2 weken voorafgaand aan evenement op de wegen richting het gebied. 

• Bewoners worden geinformeerd via bewonersbrief. 

• Bewoners wordt alternatieve parkeergelegenheid aangeboden (zie parkeren). 

Autovrije zone gaat in gelijktijdig met het wegslepen van auto's 

op zondagmorgen 26 april 9:00 uur en duurt tot dinsdagmorgen 28 april 12:00. 

• Routes richting het autovrije gebied worden afgezet met schrikhekken en verkeersregelaar. 

• Houders van een ontheffing voor ZONE 1 (leveranciers, gemeente, Tap- en podiumwagens) 

hebben toegang tot het gebied op zondag 26 april en op maandag 27 april na 14:00. 

• Parkeren van auto's binnen het autovrije gebied is toegestaan op de parkeervakken 

waarvoor geen parkeerverbod geldt. 

• Uitrijden is toegestaan tot maandagmorgen 9:00 uur. 

• Hulpdiensten hebben vanzelfsprekend altijd toegang tot het gebied. 
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6.2.2 ZONE 2; autoluw 

De autoluwe zone is bedoeld om bezoekers aan Koningsdag niet to laten parkeren in de binnenstad. 

De zone loopt van de Voorstraathaven tot de Wijnhaven richting ZONE 1. De volgende afspraken 

gelden voor ZONE 2: 

• Vooraankondigingen 2 weken voorafgaand aan evenement op de wegen richting het gebied. 

• Bewoners worden geinformeerd via bewonersbrief. 

• Bewoners hebben toegang tot het gebied met een doorlaatbewijs via 3 doorlaatposten. 

• Autoluwe zone gaat in op maandagmorgen 27 april 6:00 uur en duurt tot 15:00 uur. 

• Routes richting het autoluwe gebied worden afgezet met schrikhekken en medewerkers van 
toezicht. 

• Parkeren van auto's binnen het autoluwe gebied is toegestaan op de parkeervakken 

waarvoor geen parkeerverbod geldt, in de inpandige garages en in de daarvoor aangewezen 
parkeergarages. 

• Uitrijden is toegestaan. 

• Hulpdiensten hebben vanzelfsprekend altijd toegang tot het gebied. 

Afbeelding 15: Parkeerverboden, autovrij en autoluw 

Mel 	 Begin 	 Einde 19 	20 	21 	22 	23 	24 	25 	26 	27 	2) 

• 1) Parkeerverbod Grote Markt Botermark 23-04-15 20:00 29-04-15 12:00 Parkeerverbod Grote Markt Botermark 

• 2) Parkeerverbod overige tocaties 25-04-15 20:00 28-04-15 12:00 Parkeerverbod overige locaties WA" 

• 3) Plaatsen maatregels ZONE 1 26-04-15 09:00 26-0.1- Li 09 1Y) Plaatsen maatregels ZONE 1 	<> 

• 4) Start handhaven en slepen in ZONE 1 26-04-15 09:00 26-04-15 21:00 Start handhaven en slepen in ZONE 1 	MD 

• 5) Start slepen parkeerverboden 26-04-15 09:00 26-04-15 21:00 Start slepen parkeerverboden 

• 6) ZONE 1 actief 26-04-15 09:00 28-04-15 12:00 ZONE 1 actief 

4 7) Plaatsen maatregels ZONE 2 27-04-15 06:00 27-114 - 1; 96-19) Plaatsen maatregels ZONE 2 

• 8) ZONE 2 actief 27-04-15 06:00 27-04-15 14:00 ZONE 2 actief LD 
• 9) opheffen ringen & parkeerverbod 27-04-15 14:30 28.04-15 12:00 opheffen nngen & parkeerverbod 
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De doorlaatposten naar ZONE 2 bestaan uit schrikhekken met een C01 waarschuwing. Een 

verkeersregelaar van toezicht verzorgt de accreditatie van de bewoners door naar het doorlaatbewijs 

te vragen. Bij twijfel wordt contact opgenomen met de centrale post. De doorlaatposten bevinden 

zich op de volgende locaties: 

• Sluisgang 	 Post 	: 	" Doorlaatpost 1 " 

• Sint Jorisbrug 	 " Doorlaatpost 2" 

• Noordebrug 	 " Doorlaatpost 3" 

6.3 Obstakels 

Op verschillende toegangswegen worden —gelijktijdig met het ingaan van ZONE 2- betonnen 

obstakels geplaatst namelijk zogenaamde bevers. De bevers dienen om automobilisten die vaart 

willen maken richting het Koninklijk gezelschap de doorgang tot routes te versperren. Op een aantal 

plaatsen worden de obstakels zo geplaatst dat een hulpdienst wel doorgang kan vinden, maar vaart 

moet minderen en moet `slalommeni om de obstakels heen. 

Op plekken waar de CADO zich bevind worden geen betonnen obstakels geplaatst maar 

pantservoertuigen van de politie. In geval van een calamiteit kunnen deze voertuigen direct 

wegrijden; personeel van de DBB neemt namelijk plaats in de voertuigen. 

Op afbeelding 16 zijn alle obstakels in beeld gebracht: 
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Afbeelding 16: Obstakels ten behoeve van veiligheidsmaatre.gels en verkeersplan 

Afbeelding 16 toont de calamiteitenroutes in rood, het hekkenplan in blauw en de obstakels in 

geel/zwart. Ook de mobiele voertuigen zijn ingetekend. Zoals eerder is aangeven worden alle 

obstakels zo Iaat mogelijk op de weg geplaatst, namelijk op maandag 27 april 06:00 uur, wanneer 

ZONE 2 ook wordt ingericht. 
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6.4 	Verkeer rand de singel 

Het verkeersplan rondom de Albert Cuypsingel en de Burgemeester de Raadtsingel gaat gepaard met 

het verkeersplan voor de Dancetour. Uitgangspunt is dat de Burgemeester de Raadtsingel goed 

bereikbaar blijft en de doorstroming op de singel blijft bestaan. Het verkeersplan is afgestemd met 

de plannen voor de afsluiting van de Spuiboulevard in verband met de Dancetour. 

6.4.1 Afzetten singe! 

Er worden conform het verkeersplan (bijlagen) verschillende wegen omgezet naar 

eenrichtingsverkeer en er worden wegen afgesloten ter hoogte van: 

• Spuiboulevard 

• Johan de Witstraat — Albert Cuypsingel 

• Noordendijk 

Er zijn 6 motoragenten actief om de verkeersregelaars te ondersteunen waar nodig. 

6.4.2 Pendeldiensten 

De organisatie heeft Arriva gevraagd om te pendelen tussen de parkeerzones Europaplein-Fluks-ASZ 

Amstelwijk en de Johan de Witstraat. Bij een overcapaciteit van de parkeergelegenheden komt de 

Kill 1-2 en eventueel ook 3 daar bij. De diensten zullen rijden volgens het volgende schema: 

3 bussen 27-04-15 7:00 27-04-15 14:15 

5 bussen 27-04-15 8:00 27-04-15 15:15 

4 bussen 27-04-15 8:30 27-04-15 15:15 

4 bussen 27-04-15 9:00 27-04-15 15:45 

In totaal zullen er 16 bussen pendelen met een totale capaciteit van 227 ritten. 

Er zijn twee coordinatoren actief om de pendeldiensten in goede banen te leiden. De route van de 

diensten loopt altijd via de Spuiweg onder het spoor door naar de Singel richting de bushalte aan de 

Johan de Witlaan. Er is voldoende capaciteit om te halteren en via de rotonde te keren. 

In overleg met de CP kan er voor worden gekozen om de pendeldiensten te verlengen. Bezoekers 

wordt geattendeerd op de eindtijden van de diensten via informatie bij de parkeerplaatsen. 

6.5 Ontsluiting van de N3 en de A16 en parkeerplaatsen. 

Er is in samenwerking met de hulpdiensten een uitgebreid verkeersplan op de N3 en de A16 

ontwikkeld. Het plan omvat de verwijzing van automobilisten naar de parkeergelegenheden 

Europaplein-Fluks-ASZ Amstelwijk en Kill 1,2 en 3. 

Locatie Aantal plaatsen Wanneer in gebruik Afzetplaats op route intocht 

Europaplein 1350 Maandag 27-4 7:00 uur Johan de Witstraat 

Indien nodig: Kil 1 

en 2 

1500 Maandag 27-4 8:00 uur 

Op de parkeerroute vanaf het Europaplein worden 3 opstapplaatsen voor de bezoekers geplaatst 

(op de rotonde, bij parkeerplaats Fluks en bij het parkeerterrein van het ziekenhuis). 

Er wordt gereden met gelede bussen. 

Net parkeerterrein wordt op maandag 27 april opengesteld en bemenst van 9.00 uur tot 16.00 uur. 

Vanaf de A16, N3 en A15 worden tekstkarren geplaatst met verwijzing naar de terreinen. Net 

verkeersplan wordt uitgevoerd door de afdeling bereikbaarheid van de gemeente. Zij sturen 

zelfstandig aan op de capaciteit en zien er op toe dat dynamische signalering op tijd verwijst naar de 

juiste parkeergelegenheden. RWS worth ge'informeerd door Stadsbeheer. 



	

7. 	Parkeren bewoners en openbaar vervoer 
Er wordt veel aandacht besteed aan het openbaar vervoer en aan parkeergelegenheden voor 

bewoners. De volgende paragrafen beschrijven de voornemens van de organisatie. 

	

7.1 	Parkeren bewoners 
Er worden uitrijkaarten beschikbaar gesteld veer bewoners met inpandige garages en bewoners 

waarvoor parkeerverboden gelden in ZONE 1. De garage Vismarkt is bereikbaar voor bewoners. 

Verder geldt dat bewoners met een parkeerkaart van zaterdag 25 tot en met dinsdag 28 april de 

gelegenheid krijgen om te parkeren in een willekeurige zone A,B,C of D. Binnen het autovrije en 

autoluwe gebied kunnen bewoners gewoon gebruik blijven maken van de parkeerplaatsen waarvoor 

geen parkeerverbod geldt. 

	

7.2 	Pareergarages en parkeerplaatsen 

De dynamische signalering naar alle parkeergarages in de binnenstad wordt 's morgens op VOL gezet 

om 'zoekende' automobilisten te weren en ze te verwijzen naar de gelegenheden bij de 

pendeldiensten. 

Parking Energiehuis 
Gratis zeer beperkte parkeervoorziening. Hier wordt geen extra verwijzing naar geplaatst. 

Parking Weeskinderendijk 
Gratis parkeervoorziening. Hier wordt geen extra verwijzing naar geplaatst. Bewoners zullen veelal 

van deze optie gebruik maken. (Deze parkeerplaats staat op zaterdag veelal vol), 

Parking Spuiboulevard 
Betaalde parkeervoorziening blijft toegankelijk voor publiek, maar er wordt niet naar verwezen. 

Bezoekers aan de grote kerk wordt geadviseerd om van deze voorziening gebruik te maken en op tijd 

te komen. Vol is immers vol. 

Parking Veemarkt 
Betaalde parkeervoorziening blijft toegankelijk voor publiek, maar er wordt niet naar verwezen. 

Bezoekers aan de grote kerk wordt geadviseerd om van deze voorziening gebruik te maken en op tijd 

te komen. Vol is immers vol. 

Parking Visstraat 
Afgesloten voor publiek. Beschikbaar via uitrijkaarten voor bewoners. 

Parking Sint Suraplein 

Zit in autovrij gebied maar is beschikbaar voor bewoners. 

Parking Drievriendenhof 
Zit in autoluw gebied en is dus niet toegankelijk voor publiek op maandag 27 april. De organisatie 

overweegt deze parking beschikbaar te stellen voor medewerkers en crew. 

Parking Riedijkshaven 
Wordt beschikbaar gesteld veer mindervaliden welke zich hebben ingeschreven voor de eerste rang 

plaatsen aan de Merwekade, verder geen bijzonder verwijzingen. 

Parking Arc van Noach 
Wordt deels afgezet in verband met landingsplaats trauma helikopter i.v.m. Grande Parade. 

Parking Achterom 

Niet bereikbaar 
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7.3 Bus- en treindiensten 
De organ isatie verstrekt gratis openbaar vervoer in de stadsbussen en de waterbussen. Arriva past 

de dienstregeling aan en heft Iijn 10 op. De NS zet extra treinen in. Op dit moment heeft de 

organisatie goed contact met de busdiensten en lopen de contacten met de NS via de politie. 

7.6 Busstation en treinstation 

Rond het bus- en treinstation zet de organisatie extra in op signing met betrekking tot de looproutes 

richting de stad. Bovendien plaatst de organisatie in overleg met de NS extra plaskruizen om overlast 

tegen te gaan. Op dit moment zijn er geen signalen waaruit blijkt dat extra moet worden ingezet op 

crowdmanagement rondom het station. 

7.7 Waterbus 
De organisatie werkt samen met de waterbussen om rond de opstaphaltes te zorgen voor een 

geordende afwikkeling van de reizigers. Er worden extra hekken beschikbaar gesteld waarmee de 

waterbussen zelf buffers willen bouwen rondom de in- en uitstroom. Door middel van camera's 

wordt op de centrale post met name de Merwekade gemonitord. 

De waterbus past in verband met de stremming haar dienstregeling aan en communiceert zelf via 

haar kanalen de wijzigingen voor de reizigers. Op de website van Koningsdag worden deze 

wijzigingen t.z.t. ook gecommuniceerd. 
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Besternrtungen 

441......" Route bewekarsatromen 

8, Crowdmanagement 

Er wordt extra aandacht geschonken aan de aansturing en begeleiding van bezoekersstromen van en 
naar de binnenstad. Daarbij gelden twee belangrijke aandachtspunten: 
Ten eerste heeft de organisatie te maken met veiligheidszones welke vanuit de veiligheidskolom 

worden opgelegd en de doorgang tussen de binnenstad en het havengebied belemmeren. De 
belemmeringen houden in dat bezoekers zich niet kunnen verplaatsen in zones (zogenaamde 'RING 
2') tussen bepaalde venstertijden. In overleg met de politie zijn een aantal doorsteken gemaakt om 

bezoekers voorafgaand aan het sluiten van de RING 2 de gelegenheid te geven om bepaalde 

gebieden wel te bereiken. 

Ten tweede geldt dat er een grote concentratie bus-, pendel- en treinverkeer vanuit de Johan de 

Witstraat te voet de binnenstad zal betreden. De organisatie erkent dat dit een hoofd ader is op de 
route waar veel aandacht aan geschonken wordt. Er dient ruim voldoende te worden gemonitord en 

er dienen voldoende mogeiijkheden te bestaan om bij te sturen indien nodig. 

Net crowdmanagement plan beschrijft deze aandachtspunten en borduurt daarbij voort op de 
belangen van de doelgroepen zoals beschreven in hoofdstuk 2. 

liaopIljd +0 

Afbee.lding 17; Hoorciaders bezoekersstroawn richting 
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Aflelding 13: LED schermen ten behoeve van Crowdcontrol bij instroom 
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8.1 Bezoekersstromen bij instroom 

Bezoekers per trein, stadsbus en pendelbus (auto verkeer) zullen samenkomen in de Johan de 
Witstraat en via het Bagijnhof de binnenstad in trekken. Om alle bezoeker naar de geplande 
eindbestemming te kunnen verwijzen wordt al ter hoogte van de Pendeldiensten uitgebreid 
geInformeerd via grote routekaarten (banieren) en flyers. Bezoekers krijgen vanuit de Johan de 
Witstraat de gelegenheid om een van de vier hoofdroutes te volgen. 

• Zichtlocatie Grande Parade via de Vest 

• Zichtlocaties havens via het Stadhuisplein en het Scheffersplein 

• Zichtlocatie Grote Kerk via de Voorstraat 

• Feestlocaties Scheffersplein en Statenplein 

De bewegwijzering naar deze locaties verloopt via banieren boven de weg, welke in een specifieke 
kleur zijn opgemaakt. De kleuren worden via alle mediakanalen op dezelfde manier vermeld zodat 
bezoekers al thuis een keuze kunnen maken welke route zij wensen te gaan volgen. 

Er wordt op het Bagijnhof een interactief scherm geplaatst dat dienst doet als 
bewegwijzering. Ook op de Visstraat staat een LED scherm. De scherm en verwijzen tijdens de 
instroom naar de reguliere routes. Later kunnen de schermen voor andere doeleinden gebruikt 
worden, zoals het verwijzen naar andere locaties of het geven van additionele informatie. 



	

. 1 	ifisroom i);),  

In overleg met de waterbus is besloten extra aandacht te besteden aan de instroom bij de 
waterbussen op beide kades (Merwekade en Hooikade). De organisatie biedt extra hekwerk aan 

waarmee door de waterbus zogenaamde bufferzones worden gebouwd rondom de toegang tot de 
pontons. Verder verzorgt de waterbus in overleg met de organisatie zeif extra beveiligingspersoneel 
en ziet zij er op toe dat vaartuigen niet meer passagiers vervoeren dan toegestaan. 

De waterbus is net als alle ander scheepvaart onderhevig aan de stremming. Dat betekent dat er een 

piek verwacht wordt van bezoekers tussen 7:30 uur en 10:30 uur. Omdat 'laatkomers' niet meer 
over kunnen tot 12:30 uur is de verwachting dat een tweede piek ontstaat zodra de stremming 

wordt opgeheven. Er is besproken dat alleen na overleg tussen de Zeehaven politie en de 
waterbussen weer gevaren mag worden. De wens is dat dit moment bereikt wordt direct aansluitend 

op het naprogramma van de Grande Parade — dat om 12:30 uur eindigt. 

8.1.2 Instroom vanuit andere richtingen 
Vanzelfsprekend zullen bezoekers zich via alle 'reguliere' toestromen willen begeven naar de 

binnenstad. Voetgangers zullen -met uitzondering van het gebied dat geldt als RING 2- niet 
gehinderd worden door obstakels of omleidingen. Zij zullen overal op de route aansluiting vinden 
met de banieren en zich kunnen begeven richting een van de locaties. 

Fietsers wordt bij een aantal verkeersposten vriendelijk gevraagd om of te stappen en verder te 
lopen, maar alleen wanneer de drukte om deze maatregel vraagt. 

	

8.2 	Monitoren van publieksstromen 
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8.2.2 Telitngen 

Op een aantal hoofdroutes worden personentellingen uitgevoerd. De tellingen geven een indicatie 

van het aantal bezoekers in de binnenstad. Er worden telsystemen geplaatst op het Bagijnhof, de 

Visstraat en bij de instroom van de waterbus. Het resultaat van de telling geeft (naast absolute 

aantallen getelde bezoekers) ook een beeld van de verhouding tussen bezoekers in de binnenstad 

(de pleinen en de route) en bezoekers in het havengebied en op de Merwekade. De resultaten 

worden via een dashboard gelezen in de centrale post. 

8.2.3 Mediawatching 

Op de centrale post wordt de sociale media gescreend. In eerste instantie richt de aandacht zich op 

het monitoren van: 

• Vragen programma 

• Vragen route 

• Vragen faciliteiten 

• Opmerkingen met betrekking tot drukte 

• Opmerkingen met betrekking tot opstootjes, zakkenrollers en incidenten (gezondheid) 

De screening wordt verzorgd door medewerkers van het marketing bureau, welke in staat zijn om 

snel en correct te reageren op specifieke vragen. De organisatie is zich er van bewust dat het mobiele 

netwerk een zwakke schakel is in de communicatielijn tussen organisatie en publiek en tracht zelf het 

netwerk minimaal te belasten. 

8.2.4 Crowdscouts 

Er zullen in de publieksstromen een aantal crowdscouts actief zijn, welke dienst doen als oren en 

ogen voor de centrale post. De scouts hebben een passieve rol en dragen slechts bij aan het tijdig 

herkennen van verandering in de sfeer op locaties. 

8.2.5 Portoverkeer 

Vanzelfsprekend is het portoverkeer een belangrijke informatiebron met betrekking tot het 

monitoren van publieksstromen. Via centralisten worden berichten in relatie tot de publieksstromen 

gefilterd en indien nodig met de CP gedeeld ter navolging. 



8.3 	Beinvloeden van bezoekers 

De communicatie van de Centrale Post naar de bezoekers verloopt — net als de monitoring — via een 

netwerk van verschillende disciplines. De voornaamste middelen om bezoekers te bereiken zijn 

Hospitality medewerkers, LED schermen, geluidsbronnen, online media, artiesten en Dj's. Onder 

normale omstandigheden worden de middelen Ingezet voor huishoudelijke mededelingen en 

waarschuwingen: 

• Welkom, tot ziens 

• Te bewandelen routes 

• De reguliere live NOS uitzending 

• Locatie is vol; alternatief is.. 

• Storingen openbaar vervoer 

• Zakkenrollers 

• Slecht weer op komst 

• Naprogramma 

• Tijden RING 2 afgesloten & open 

De veiligheidscoordinator kan besluiten om bij te sturen en publiek te beInvloeden in de volgende 

gevallen: 

• Grote publieksstromen > Andere route voorstellen 

• Afsluiten doorsteek RING 2 > Communiceren via alle kanalen 

• Grote drukte op pleinen > Zichtlocaties voorstellen 

• Grote drukte langs route > Alternatieve zichtlocatie aanbieden 

• Grote plotselinge uitstroom > Programma verlengen, OV waarschuwen 

• vermissing kind > Communiceren via juiste kanalen 

• Slecht weer op komst > Communiceren via juiste kanalen 

• Trein storing, ov storing > Communiceren via juiste media en LED schermen 

• Drukte voor oversteek RING 2 > Hospitality medewerkers inzetten voor omleiding 

• Einde programma > Direct verwijzen naar bufferzones via alle kanalen 

• Wijziging programma > Indien nodig communiceren via omroepinstallatie 

• Klein incident > Doorverwijzen naar andere locaties 

In geval van calamiteiten wordt opgeschaald naar communicatielijnen zoals bepaald door de 

hulpdiensten. Wanneer dit scenario zich aandient stelt de CP haar middelen ter beschikking aan de 

Veiligheidsregio en voert namens de regio berichtgeving ult. Enkele voorbeelden van scenario's zijn: 

• Protesten & demonstraties 

Aanslag 

• Gevaarlijke stoffen 

• Instorting bouwwerk (bijvoorbeeld podium) 

• Paniek in de menigte 

• Verkeersinfarcten 

Alle scenario's worden in beeld (led) en tekst (spreker geluidsysteem en hospitailitymedewerkers 

verder uitgewerkt waarbij ruimte moet blijven voor ad hoc beslissingen. 

8.3.1 Hospitality medewerkers 

Een belangrijke rol in het crowdmanagement is weggelegd voor hospitality medewerkers op de vloer. 

Deze dames en heren zijn goed geinformeerd, hebben een open houding en zijn bereid om op 

bezoekers of te stappen om (gevraagd en ongevraagd) informatie te delen. 

00 
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Er zijn 6 groepen actief weike elk bestaan uit 5 vrijwilligers en 2 beveiligers. De CP positioneert de 

groepen op hoofdroutes, belangrijke knooppunten en pleinen. 

De groepen worden dynamisch ingezet op basis van de op dat moment beschikbare informatie. De 

hospitality medewerkers hebben de volgende taken: 

• Informeren over looproutes, faciliteiten, programma 

• Adviseren over omleidingen, voile pleinen, alternatieve locaties 

• Suggereren om andere route te kiezen bij afsluitingen van locaties (niet dwingend) 

De beveiliging stuurt feitelijk de club aan. Zij stellen zich op de tweede linie op en hebben verbinding 

met de CP via een centralist. 

8.3.2 LED schermen 
Er worden in totaal 13 LED schermen geplaatst op de route. De meeste schermen doen primair 

dienst als locatie waar men de NOS uitzending live kan volgen. Enkele schermen hebben slechts de 

functie van het brengen van boodschappen ten behoeve van crowdmanagement. Er is echter 

georganiseerd dat indien nodig elk scherm individueel aangestuurd kan worden en teksten kan tonen 

ten behoeve van informatievoorziening richting publiek. De aansturing van de schermen dient te 

gebeuren op een centraal punt op de route. Via een portoverbinding staat de CP direct in contact 

met de LED bediener. Alle scenario's en teksten worden op voorhand voorbereid door de organisatie 

en ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling communicatie. Onder normale omstandigheden is op 

de LED schermen van 11:00 tot 15:00 de live NOS uitzending te zien en te volgen. 

8.3.3 Geluidsbronnen 
Naast de LED schermen zijn ook 12 afzonderlijke geluidsmatrixen opgenomen in het netwerk. Vanaf 

dezelfde locatie waar de LED schermen worden bediend kunnen ook geluidsbronnen warden 

aangestuurd. De bronnen (boxen op statief nabij de schermen) hebben voldoende dekking en bieden 

de organisatie de gelegenheid om specifieke boodschappen te delen met een lokaal publiek. 

Ook de boodschappen zijn op voorhand uitgeschreven (of ingesproken) en zijn ter goedkeuring 

voorgelegd aan de communicatiecommissie. 

8.3.4 Sociale media 
De organisatie beschikt over een aantal kanalen waarin zij haar bezoekers online kan bereiken. Al 

eerder is aangegeven dat het verzenden van berichten met mate zal gebeuren en alleen wanneer dit 

noodzakelijk blijkt. De berichten sluiten aan op de berichtgeving van de hospitality medewerkers, de 

LED schermen en de geluidsbronnen. Eventueel kan via de sociale media eenvoudig extra informatie 

worden gegeven of een verwijzing worden gedaan. 

8.3.5 Artiesten en Ors 
Tot slot biedt ook de artiest of Di op een van de podia uitkomst wanneer er belangrijke 

mededelingen gedaan dienen te worden. Artiesten hebben vaak at de aandacht en zijn —zeker 

wanneer het veiligheid betreft- altijd bereid om mee te werken en een bericht te delen met het 

publiek. Voorafgaand aan Koningsdag zijn de artiesten waarop dit mogelijk betrekking heeft 

(Statenplein, Grote Kerk, Scheffersplein, Hof) reeds benaderd door de projectleiders met de concrete 

vraag om mee te werken wanneer een mededeling gemeld dient te worden aangaande veiligheid of 

crowdmanagement. 
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Afbeelding 19: Overzicht Camera's, telsystemen, LED schermen en geluidsbronnen 

68 



	

9. 	Overige zaken 

	

9.1 	Informatievoorziening 
Dat de koning naar Dordrecht komt ontgaat maar weinig mensen. De pets schrijft over het mogelijke 

programma, bewoners praten over de route en winkeliers kleden etalages feestelijk aan. De 

organisatie zorgt via een communicatiecommissie voor alle media uitingen, bewonersbrieven, 

persmomenten en campagnes. Het communicatieplan is ter inzage bijgevoegd in de bijiagen. 

	

9.2 	Elektrische bus in RING 2 
Via dit draaiboek wordt tot slot een ontheffing aangevraagd om het Koninklijk gezelschap to laten 

rijden in een elektrische bus. De bus is geschikt voor het rijden op afgesloten terreinen en pretparken 

en is niet voorzien van een kenteken. De tocht van de bus loopt van de Grote Kerk naar het 

Scheffersplein. 

De bus wordt vervoerd op een aanhangwagen over de openbare weg naar de afgesloten RING 2 op 

maandag morgen om 6:00 uur. De bus wordt dan geparkeerd binnen de hekken, buiten de CADO. 

Nadat het gezelschap in het programma richting het hof loopt, wordt de bus via de Wijnstraat weer 

opgepikt op de aanhanger en weggereden. 

	

9.3 	Boten voor binnenvaart 
De organisatie vraagt om toestemming voor het varen van de route Mattenkade — Groothoofd — 

Kuipershaven — Nieuwehaven — KRZV met drie boten; 

Boot 1: NOS, 8 personen 

Boot 2: Dordtevaar, 25 personen Koninklijk gezelschap 

Boot 3: Schrijvende pers, 20 personen. 
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Betreft 	Koningsdag Dordrecht 2015, Speciale maatregelen voor 

ondernemers 

Programmadirecteur 

Spulboulevard 300 

DORDRECHT 

T 14 078 

www.koningsdagindordrecht.n1 

Contactpersoon 

T 14 078 

E koningsdag@dordrecht.n1 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Maandag 23 maart is tijdens een persconferentie op het Stadhuis het 
programma van Koningsdag bekend gemaakt. Als ondernemer in de binnenstad 
krijgt u een uitgelezen kans om de feestelijkheden van dichtbij mee te maken! 
Het bezoek van de koninklijke familie heeft voor u echter ook een aantal 
gevoigen. 

In de komende maand ontvangt u hierover informatie zodat u weet met welke 
regels u te maken krijgt. 

Welke informatie ontvangt u van ons? 
Zoals altijd bij evenementen ontvangt u twee weken van tevoren een 
bewonersbrief die huis-aan-huis bezorgd wordt. Hierin staan alle 
verkeersmaatregelen uitgebreid beschreven, wordt het doorlaatbewijs toegelicht 
en vertellen we over alle andere maatregelen. Voor de laatste informatie en het 
volledige programma kunt u natuurlijk altijd kijken op de website 
www.koninqsdaqindordrecht.nl. 

Het kan zijn dat er voor u als ondernemer speciale maatregelen gelden. In dat 
geval wordt u zo snel mogelijk persoonlijk gelnformeerd. 

Openingstijden op zondag 26 en maandag 27 april 
Zowel op zondag als op maandag gelden de gebruikelijke openingstijden voor de 
winkels en horeca. De weekmarkt wordt qua opstelling wat aangepast maar kan 
op vrijdag en zaterdag gewoon doorgaan. 

Bereikbaarheid leveranciers, personeel en klanten 
Op zondag 26 april, maandag 27 april (Koningsdag) en dinsdag 28 april is de 
binnenstad van Dordrecht voor leveranciers niet of minder goed bereikbaar. Op 
de bijgevoegde kaart is aangegeven welke gebieden we daarbij onderscheiden: 
• Zone 1: de autovrije zone. Hier is van zondag 26 april 9.00 uur tot 

dinsdag 28 april 12.00 uur Been autoverkeer toegestaan. Heeft u een 
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leverancier die op zondag 26 april of maandag 27 april na 14.00 uur of 
dinsdag 28 april voor 12 uur toch in de zone moet leveren? Dan kunt u een 
ontheffing aanvragen via Dordrecht Marketing. Deze ontheffing moet 
uiterlijk 22 april zijn aangevraagd. U kunt uw aanvraag mallen maar 

• Zone 2: de autoluwe zone. Deze is op maandag 27 april (Koningsdag) 
uitsluitend toegankelijk tussen 6.00 uur en 15.00 uur voor bewoners met 
een doorlaatbewijs. Uw leveranciers kunnen met bovengenoemde ontheffing 
na 14.00 uur in dit gebied terecht. 

• Parkeerverbodzones. Op deze plekken mag u tussen zaterdag 25 april 
20.00 uur en dinsdag 28 april 12.00 uur niet parkeren. 

Verder adviseren we uw personeel en klanten 27 april niet met de auto naar (de 
binnenstad van) Dordrecht te komen, maar gebruik te maken van 
alternatief/openbaar vervoer. 
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In de bewonersbrief die u nog ontvangt, komen alle verkeersmaatregelen aan de 
orde. 

Speciaal voor de horecaondernemers: 
- Om de veilige doorloop van publiek te garanderen moet het 

evenemententerrein tot 13.30 uur vrij zijn van alle obstakels. Alle 
horecaondernemers in de binnenstad (begrensd door de Spuihaven) zijn 
verplicht hun terras en andere uitstallingen weg te halen. Uiterlijk 
zondag 26 april 21.00 uur moeten alle terrassen en uitstallingen weg 
zijn. Op 27 april na 13.30 uur kunt u alles weer terugplaatsen. 
In een deel van de binnenstad (binnen zwarte ring, zie kaartje) moeten 
windschermen op terrassen worden verwijderd. 
In uw zaak mag u conform de bestaande regels alcohol schenken. Het is 
op Koningsdag echter tot 13.30 uur verboden om alcohol op straat te 
verkopen, te schenken en te consurneren. Ook is het niet toegestaan 
vanuit uw zaak alcohol verkopen om mee te nemen. Het is de 
verantwoordelijkheid van de ondernemer om te zorgen dat kianten geen 
alcohol mee naar buiten nemen. 
Horecaondernemers met een terrasvergunning langs de route van 
Koningsdag wordt het eenmalig toegestaan om van 9.30 tot 13.30 uur 
etenswaren en non-alcoholische dranken uit te serveren. Dit geldt alleen 
voor de ruimte die u normaal gesproken gebruikt als terras of enkele 
meters daarbuiten. 

De voorwaarden: 
o Er mag op of aan de openbare weg alleen uitgeserveerd worden 

in plastic of kartonnen bekers/servies; 
o Uitserveren kan middels dienbladen of draagbare taps 

(bijvoorbeeld een drankrugzak); 
o Mobiele tappunten met wieltjes zijn niet toegestaan. 

Speciaal voor de winkeliers: 
- Om de veilige doorloop van publiek te garanderen moet het 

evenemententerrein tot 13.30 uur vrij zijn van alle obstakels. Alle 
winkeliers in de binnenstad (begrensd door de Spuihaven) zijn verplicht 
hun uitstalling weg te halen. Uiterlijk zondag 26 april 21.00 uur moeten 
alle uitstallingen weg zijn. Na 13.30 uur kunt u uw uitstalling weer 
terugplaatsen. 

Let u er alstublieft op dat op Koningsdag dit jaar geen vrijmarkt plaatsvindt en 
particuliere of commerciele verkoop in de openbare ruimte niet is toegestaan. Er 
mag niet gevent worden. 

Decoratie, reclame en merchandising 
- We willen de Koning graag laten zien hoe mooi onze stad is en er een 

feestelijke dag van maken. Versiering hoort daar natuurlijk bij. De 
gemeente Dordrecht en Dordrecht Marketing hebben hiervoor een 
speciaal logo en diverse versieringen gemaakt. Via de webwinkel op 
,,,,ww.koningsdaqinclordrecht.n1 is tegen kostprijs promotiemateriaal te 
bestellen zoals vlaggen, stickers en banieren. 
Winkeliers in de binnenstad worden benaderd via de voorzitters van 
winkeliersverenigingen om als collectief materiaal in te kopen. U kunt 
ook eigen versieringen ophangen. In sommige gevallen, voor bedrijven 
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aan de route, kan de NOS verzoeken om geen versieringen aan te 
brengen wanneer deze de tv-reportage hinderen. We proberen u zo snel 
mogelijk op de hoogte te brengen van de mogelijkheden. 
De volgende voorwaarden gelden in alle gevallen: 
o Het aanbrengen van extra reclame-uitingen is niet toegestaan. De 

NOS zal bovendien altijd het uitzenden van mogelijke sluikreclame 
vermijden. Extra reclame-ultingen betekenen dus ook dat uw pand 
niet op TV komt. 

• Er mogen geen uitbouwen/stellages aan de panden worden 
toegevoegd in verband met het belemmeren van de doorgang. 

o U moet zorgen voor brandvertragende materialen. 

Het gebruik van het Koningsdaglogo 
De gemeente Dordrecht en Dordrecht Marketing stellen het logo van Koningsdag 
kosteloos beschikbaar. Er is voor iedere gemeente in de Drechtsteden een logo 
ontwikkeld. Aan het gebruik is wel een aantal voorwaarden verbonden. 
Informatie over het gebruik ervan kunt u vinden via 
www.koningsdagindordrecht.nl. Hier kunt u ook het officiele logo downloaden. 

De belangrijkste voorwaarden zijn: 
o Het gebruik van het logo voor commerciele doeleinden of activiteiten 

met een winstgevend karakter (merchandising) is niet toegestaan. In 
naval van Miff& kunt a rnntact opnemen met: 

o Het is niet toegestaan het logo te gebruiken voor doeleinden met een 
geloofsovertuigende of politieke boodschap of voor doelen die ingaan 
tegen de algemeen geldende smaak, het logo te gebruiken voor 
boodschappen met een seksueel of erotisch karakter of het logo aan te 
passen (andere kleur, vorm of tekst). 

Flyeren 
Tijdens Koningsdag is het verboden te flyeren, dat wil zeggen: geschreven of 
gedrukte stukken, producten of afbeeldingen onder publiek verspreiden dan wel 
openlijk aanbieden, aanbevelen of bekend maken. 

Vragen of opmerkingen? 
We hopen dat deze brief u genoeg informatie geeft. Wilt u meer weten? Neem 
dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Dordrecht via 
telefoonnummer 14 078 of neem een kijkje op www.koningsdagindordrecht.n1 

Met vriendelijke groet, 

Programmadirecteur 
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Bijeenkomst horecaondernemers Statenplein inzake Koningsdag 2015 

Datum: 5 februari 2015, 9.30 - 11.00 uur 
Aanwezig: Delifrance, 't Peerdt, Klander Muelen, Gusto, Nieuwstraat 38, 

Het doel van deze bijeenkomst is om te bespreken wat de horecaondernemers aan het 
Statenplein te wachten staat en wat de mogelijkheden en beperkingen zijn. 
Sinds het incident in Apeldoorn op Koninginnedag zijn veiligheidsnnaatregelen enorm 
toegenomen. 
Afgesproken is om op Koningsdag voor 13.30 geen terrassen uit te stallen op of aan de 
openbare weg in de binnenstad. Losstaande tafels of stoelen kunnen een belemmering 
voor de doorgang van het publiek zijn. Hetzelfde geldt voor tijdelijke 
horecavoorzieningen zoals frietkramen. Deze regel geldt voor alle horecaondernemers in 
het gebied binnen het water. 

On een beeld te schetsen is enige toelichting gegeven op het programma voor 
Koningsdag op het Statenplein. Hierbij is benadrukt dat dit strikt vertrouwelijk is en alien 
wordt gemeld ter illustratie van de te nemen (veiligheids)maatregelen. Het gedeelte van 
het plein dat zich in de zogenaamde ring 2 bevindt, wordt op 26 april om 21.00 uur 
afgesloten voor publiek. Er wordt geprobeerd om zo veel mogeiijk rekening te houden 
met de horeca, maar dit Iukt niet overal. De maatregelen gelden tot na het vertrek van 
de koninkiijke familie. Na dit vertrek stopt het programma van de gemeente. Het oranje 
comite zal na 13.30 uur wel doorprogrammeren op het Statenplein. Een deel van de 
traditionele oranje activiteiten, zoals de oranjemarkt worden verplaatst naar 5 mei. 

Er wordt bekeken of het mogeiijk is om weer terrassen te plaatsen achter het grote 
podium na het programma van de gemeente en het vertrek van de koninklijke familie. Er 
zal worden geprobeerd om het podium niet daar te plaatsen waar normaal terrassen 
staan. 

Er mag tijdens het bezoek van de koninklijke familie geen alcohol worden genuttigd of 
geschonken op straat. Ook mogen er geen tappunten worden geplaatst voor 13.30 uur. 
Buiten ring 2 buiten uit serveren mag wel. Veel mensen moeten drinken krijgen. Vanuit 
welk punt kan dit? Wellicht gezameniijk regelen. Podium tot zeven uur 
doorprogrammeren. Wat is er daarna nog mogelijk? 

Er wordt bekeken of de terrassen tot 13.30 uur op het schoolplein kunnen worden 
gestald. Tussen het vertrek van de koninkiijke familie en het vervolg van het programma 
op het Statenplein zit waarschijniijk ca. 30 minuten. 

Verzocht wordt om op zeer korte termijn iemand langs te sturen (van wellicht de politie) 
op ter plaatse het e.e.a. te aanschouwen en afspraken uit te leggen. 

Openstaande vragen 
- Verzocht wordt om het verslag van het vorice brede overleg met horeca ondernemers 
door te mailen naar 
- Moeten de loungebanken bij 't Peerdt en de windschermen op de terrassen ook 
verwijderd worden tot 13.30 uur? 
- Er zijn veel mensen op straat die van drinken moeten warden voorzien. Is het mogelijk 
om dit vanuit een centraal punt te organiseren? 
- Wat is er nog mogelijk om te organiseren als het programma op het podium na 19.00 
uur zou stoppen? 
- Kunnen de wagens met drankuitgifte punten worden geparkeerd op de invaliden 
parkeerplaatsen in de garage van het Drievriendenhof tot 13.30 uur? 
- Waar kunnen de terrassen tijdelijk worden opgeslagen en hoe krijg je die door de 
mensenmassa weer terug bij de zaak? 



- Is het mogelijk om het middagprogramma to presenteren op de grote schermen die 
langs de route worden gezet? 

Mag er een terras in de tuin staan als bezoekers via de achterkant (Kloostertuin) 
binnenkomen? 
- Welke regels gelden er voor de serre bij Klander Muelen? Moeten ook hier de tafels en 
stoelen weg? 
- Mag er door de horecaondernemers op straat worden verkocht middels mobiele taps? 
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Betreft 	Koningsdag Dordrecht 2015 Wat gebeurt er in uw omgeving? 

T 14 078 

E koningsdag@dordrecht.nl 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Op 23 april is tijdens een persconferentle op het Stadhuis het programma van 
Koningsdag bekend gemaakt. Uw (woon)omgeving maakt onderdeel uit van de 
route die de Koninklijke familie aflegt. Een uitgelezen kans om de 
feestelijkheden van dichtbij mee te maken! Voor u als gebruiker/bewoner heeft 
het echter ook een aantal gevolgen. In de komende maand informeren we u hier 
graag over zodat u weet wat u kunt verwachten. 

Welke informatie ontvangt u van ons? 
Zoals gebruikelijk blj evenementen ontvangen alle belanghebbenden twee 
weken van tevoren een bewonersbrief. Hierin staan alle verkeersmaatregelen 
uitgebreid beschreven, wordt het doorlaatbewijs toegelicht en vertellen we over 
alle overige maatregelen. Winkeliers en (horeca)ondernemers ontvangen 
bovendien nog informatie over de regels die speciaal voor hen gelden tijdens 
Koningsdag. Voor de laatste informatie en het volledige programma kunt u 
natuurlijk altijd kijken op de webslte wvvw.koninosdagindordrecht.nl. 

Deze brief is vooral bedoeld om u te vertellen wat er in uw omgeving gaat 
gebeuren. Het kan zljn dat er voor u ook speciale maatregelen gelden. In dat 
geval wordt u zo snel mogelijk persoonlijk geInformeerd. 

Het programma rond de Houttuinen en het Grotekerksplein 
De Koninklijke familie vaart vanaf het Groothoofd via de Wolwevershaven en 
Nieuwe Haven richting de Grote Kerk, waarna de boot aanlegt bij de Houttuinen. 
De Koninklijke familie wandelt rond 11.50 uur vanaf de Houttuinen richting de 
Grote Kerk. In de Grotekerkstuin wordt zij buiten verwelkomd door een optreden 
van Jubal en de Dordtse Phil. In de Grote Kerk volgt een besloten programma 
met enkele optredens geinspireerd door het tweejaarlijkse Bachfestival 
Dordrecht. 

Na het bezoek aan de Grote Kerk rijdt de Koninklijke familie via de 
Grotekerksbuurt en Groenmarkt naar het Scheffersplein voor het vervoig van 
het programma. Op de route zelf vinden geen activitelten plaats. Er wordt alleen 
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een veilige doorgang gemaakt voor de Koninklijke familie en de 
geaccrediteerden (mensen met speciale toestemming). 

Om circa 13.15 uur elndigt het officiele programma in de binnenstad en rond 
13.30 uur gaat het middagprogramma van start. In uw omgeving zijn dat 
muziekactiviteiten in de Grotekerkstuin, bij De Kazerne en bij Finn's. Na 16.00 
uur worden alle hekken verwijderd. 

Het evenemententerrein: afsluiting en hekopstelling 
Woont u op de Houttuinen aan de kant van het water? Dan is het goed te weten 
dat er op zondagmorgen 26 april op 80 cm uit de gevel een hekopstelling wordt 
geplaatst. U kunt via de terrasruimte bij de Giraf de Lange Geldersekade 
oplopen. Bewoners aan de overkant van de straat kunnen via de Kerkstraat naar 
het Grotekerksplein !open en verder de hieronder genoemde route vervolgen. 

Woont u op het Grotekerkspleln? Ook hier wordt zondagmorgen een 
hekopstelling geplaatst op 80 cm uit de gevel. Deze loopt vanaf het 
Grotekerksplein door via de Grotekerksbuurt en Groenmarkt naar de 
Botermarkt. Wilt u tussentijds oversteken, dan kan dat bij de doorgangen bij het 
Stadhuisplein en Scheffersplein. Deze doorgangen sluiten op 27 april van 10.30 
tot 13.30 uur. De Kerkstraat en Lange Geldersekade zijn niet te gebruiken als 
in- of uitgang. De hekopstelling wordt op Koningsdag na 16.00 uur weggehaald. 

Bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten 
Het evenemententerrein wordt zo ingericht dat de flood- en hulpdiensten altijd 
doorgang hebben. Voor hen worden speciale calamiteitenroutes opgesteld 
waarmee zij alle panden in het afgesloten gebied kunnen berelken. 

Krijgt u zorg aan huis (thuiszorg, verloskundige zorg, mantelzorg etc.)? Dan kan 
het zijn dat degene die u heipt last heeft van bovenstaande maatregelen. 
Belangrljk is dat u hem of haar informeert en met elkaar afspraken maakt, zodat 

wel de juiste zorg kunt biljven ontvangen. 

Algemene maatregelen 
Vooruitlopend op de informatie die u later van ons ontvangt, wijzen we u alvast 
op de volgende aandachtspunten: 

- 	Let u er aistublieft op dat op Koningsdag dit jaar geen vrijmarkt 
plaatsvindt en geen particuliere of commerciele verkoop in de openbare 
ruimte is toegestaan. 
Tot 13.30 uur mogen er in de openbare ruimte geen alcoholische 
dranken warden gedronken en geschonken. 
Om de veilige doorloop van publiek te garanderen moet het 
evenemententerrein vrlj zijn van obstakels. Dit betekent dat er In de 
binnenstad geen stellages of containers mogen staan en geen 
uitstallingen en terrassen. Op en langs de route moeten alle 
windschermen bij terrassen worden verwijderd. Ook mogen er geen 
fietsen en auto's in de openbare ruimte staan. Die worden verwijderd. 
We willen de Koning graag laten zien hoe mooi onze stad is en er een 
feestelijke dag van maken. Versiering hoort daar natuurlijk bij. De 
gemeente Dordrecht en Dordrecht Marketing hebben hiervoor een 
speciaal logo en diverse versieringen gemaakt. Inwoners direct langs de 
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route krijgen speciaal promotiemateriaal aangeboden. Via de webwinkel 
op www.koninosdagindordrecht.nikunt u tegen kostprijs ook 
promotiemateriaal bestellen. 
U kunt ook eigen versieringen ophangen. Afhankelijk van de wensen van 
de NOS kan het verzoek komen die te verwijderen voor de live tv-
opnames. We proberen u zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van 
de mogelijkheden. Houdt u er alstublieft rekening mee dat het plaatsen 
van reclame verboden is. 

Vragen of opmerkingen? 
We hopen dat deze brief u genoeg informatie geeft. Wilt u meer weten? Neem 
dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Dordrecht via 

lefoonnummer 14 078 of n- .m een kijkje op www.koninosdaoindordrecht.n1  

Met vriendelijke groet, 

Programrriadirecteur 
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Betreft 	Koningsdag Dordrecht 2015 Wat gebeurt er in uw omgeving? 
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E koningsdag@dordrecht.nl 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Afgelopen week is tijdens een persconferentie op het Stadhuis het programma 
van Koningsdag bekend gemaakt. Uw (woon)omgeving maakt onderdeel uit van 
de route die de Koninklijke familie aflegt. Een uitgelezen kans om de 
feestelijkheden van dichtbij mee te maken! Voor u als gebruiker/bewoner heeft 
het echter ook een aantal gevolgen. In de komende maand informeren we u hier 
graag over zodat u weet wat u kunt verwachten. 

Welke informatie ontvangt u van ons? 
Zoals gebruikelijk bij evenementen ontvangen alle belanghebbenden twee 
weken van tevoren een bewonersbrief. Hierin staan alle verkeersmaatregelen 
uitgebreid beschreven, wordt het doorlaatbewijs toegelicht en vertellen we over 
alle overige maatregelen. Winkeliers en (horeca)ondernemers ontvangen 
bovendien nog informatie over de regels die speciaal voor hen gelden tijdens 
Koningsdag. Voor de laatste informatie en het volledige programma kunt u 
natuurlijk altijd kijken op de website www.koningsdagindordrecht.nl. 

Deze brief is vooral bedoeld om u te vertellen wat er in uw omgeving gaat 
gebeuren. Het kan zijn dat er voor u ook speciale maatregelen gelden. In dat 
geval wordt u zo snel mogelijk persoonlijk geInformeerd. Met de 
horecaondernemers op het Groothoofd zijn deze besprekingen al geweest. 

Het programma op het Groothoofd 
Het Groothoofd is 's ochtends vanaf 11.00 uur het decor voor de Grande Parade. 
De Koninklijke familie legt aan op het Groothoofd waar ze vanaf een tribune de 

Grande Parade bekijkt. Op het Drierivierenpunt laten maritieme bedrijven, 
culturele en maatschappelijke organisaties uit de regio en recreatieve iconen op 
beeldende wijze zien wat Dordrecht en de regio zo uniek maakt. Hierna vaart de 

Koninklijke familie met de Dordtevaer richting de Wolwevershaven en verder. 
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Het publiek kan de Grande Parade volgen vanaf een deel van het Groothoofd en 
natuurlijk ook op de Kuipershaven en Merwekade. De opnamen die de NOS 
maakt zijn live to zien op grote tv-schermen op de kades. Voor invaliden wordt 
een speciale zichtplek gemaakt op de kop van de Merwekade (Bolwerk). De 
organisatie houdt samen met de nood- en hulpdiensten op de gehele route van 
Koningsdag de publieksstromen in de gaten. Voor het Groothoofd geldt daarbij 
gezien de beperkte ruimte een maximaal aantal bezoekers. 

Om circa 13.15 uur eindigt het officiele programma in de binnenstad en rond 
13.30 uur gaat het middagprogramma van start. Vanaf dit tijdstip is op het 
Groothoofd een muziekprogramma van Bellevue en Café Groothoofd. Uiterlijk 
om 23.00 uur is het programma afgelopen. 

Het evenemententerrein: tijdelijk afgesloten voor voetgangers 
In de onderstaande tekening ziet u welk deel van het evenemententerrein 
volledig wordt afgesloten voor voetgangers. Het gaat hier om een deel van het 
Groothoofd, de Groothoofdspoort, een deel van de Palingstraat, een deel van de 
Wijnstraat en de Mattenkade. Dit deel is alleen toegankelijk voor de Koninklijke 
familie en geaccrediteerden (mensen met speclale toestemming). Deze afsluiting 
geldt op 27 april van 06.00 uur tot 13.30 uur. Hierna is het Groothoofd in zijn 
geheel weer toegankelijk voor het publiek. 
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Op- en afbouw 
Het evenemententerrein aan het Groothoofd wordt vanaf zaterdag 25 april 

opgebouwd; op dinsdag 28 april wordt het terrein weer schoon en leeg 

opgeleverd. De organisatie houdt hierbij de volgende tijden aan: 
Zaterdag 25 april 

Zondag 26 april 
Maandag 27 april 

Dinsdag 28 april 

07.00 - 20.00 uur 

13.00 - 20.00 uur 
Uitvoer evenement, 

deel terrein afgesloten van 06.00 - 13.30 uur 
07.00 - 20.00 uur 

Om overlast voor de omwonenden te voorkomen, wordt de geluidsproductie 

tijdens de op- en afbouw voor 08.00 uur 's ochtends en na 19.00 uur 's avonds 
beperkt. 

Bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten 
In de voorbereiding van Koningsdag wordt veel aandacht besteed aan de 
openbare orde en veiligheid. Het evenemententerrein wordt zo ingericht dat de 
nood- en hulpdiensten altijd doorgang hebben. Voor hen worden speciale 
calamiteitenroutes opgesteld waarmee zij alle panden in het afgesloten gebied 
kunnen bereiken. 

Krijgt u zorg aan huis (thuiszorg, verloskundige zorg, mantelzorg etc.)? Dan kan 
het zijn dat degene die u helot last heeft van bovenstaande maatregelen. 
Belangrijk is dat u hem of haar informeert en met elkaar afspraken maakt, zodat 
u wel de juiste zorg kunt blijven ontvangen. 

Specifieke maatregelen 
Naast bovengenoemde tijdelijke afsluiting van een deel van het Groothoofd 
neemt de gemeente nog een aantal speciale maatregelen om dit 
programmaonderdeel soepel te laten verlopen. Hierbij staat de veiligheid van de 
Koninklijke familie, het publiek en de bewoners voorop. Maar het is ook 
belangrijk om de omgeving zo min mogelijk overlast te geven. De maatregelen 
in het kort: 

- Langs de kade worden dranghekken geplaatst ter bescherming van het 
publiek op de kade. 
De Palingstraat is volledig afgezet voor het publiek en beschikbaar als 
zichtplek voor een speciale doelgroep. De tuinen worden afgeschermd 
met hekken om wildplassen te voorkomen. 
De tuinen van de panden Groothoofd 5 en 7 worden afgezet met 
dranghekken. 
Voor invaliden wordt een speciale zichtplek ingericht op de kop van de 
Merwekade (Bolwerk). 

Algemene maatregelen 
Vooruitlopend op de informatie die Li later van ons ontvangt, wijzen we Li alvast 
op de volgende aandachtspunten: 
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Let u er alstublieft op dat op Koningsdag dit jaar geen vrijmarkt 
plaatsvindt en geen particuliere of commerciele verkoop in de openbare 
ruimte is toegestaan. 
Tot 13.30 uur mogen er in de openbare ruimte geen alcoholische 
dranken worden gedronken en geschonken. 
Om de veilige doorloop van publiek te garanderen moet het 
evenemententerrein vrij zijn van obstakels. Dit betekent dat er in de 
binnenstad geen stellages of containers mogen staan en geen 
uitstallingen en terrassen. Op en langs de route moeten alle 
windschermen bij terrassen worden verwijderd. Ook mogen er geen 
fietsen en auto's in de openbare ruimte staan. Die worden verwijderd. 
We willen de Koning graag laten zien hoe mooi onze stad is en er een 
feestelijke dag van maken. Versiering hoort daar natuurlijk bij. De 
gemeente Dordrecht en Dordrecht Marketing hebben hiervoor een 
speciaal logo en diverse versieringen gemaakt. Inwoners direct tangs de 
route krijgen speciaal promotiemateriaal aangeboden. Via de webwinkel 
op www.koningsdagindordrecht.n1 kunt u tegen kostprijs ook 
promotiemateriaal bestellen. 
U kunt ook eigen versieringen ophangen. Afhankelijk van de wensen van 
de NOS kan het verzoek komen die te verwijderen voor de live tv-
opnames. We proberen u zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van 
de mogelijkheden. Houdt u er alstublieft rekening mee dat het plaatsen 
van reclame verboden is. 

Vragen of opmerkingen? 
We hopen dat deze brief u genoeg informatie geeft. Wilt u meer weten? Neem 
dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Dordrecht via 
telefoonnummer 14 078 of neem een kijkje op www.koningsdagindordrecht.nl  

Met vriendelijke groet, 

Programmadirecteur 

Pagina 4/4 



KONINGSDAG 
DORDRECHT 

Postadres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT 

Aan de bewoners van de Grotekerksbuurt en Groenmarkt 

Datum 	23 maart 2015 

Ons kenmerk 4502241 zaaknummer 1395051 

Uw kenmerk 

Bijlage(n) 

Betreft 	Koningsdag Dordrecht 2015 Wat gebeurt er in uw omgeving? 

Programmadirecteur 

Spuiboulevard 300 

DORDRECHT 

T 14 078 

www.koningsdagindordrecht.n1 

Contactpersoon 

T 14 078 

E koningsdag@dordrecht.n1 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Afgelopen week is tijdens een persconferentie op het Stadhuis het programma 
van Koningsdag bekend gemaakt. Uw (woon)omgeving maakt onderdeel uit van 
de route die de Koninklijke familie aflegt. Een uitgelezen kans om de 
feestelijkheden van dichtbij mee te maken! Voor u als gebruiker/bewoner heeft 
het echter ook een aantal gevolgen. In de komende maand informeren we u hier 
graag over zodat u weet wat u kunt verwachten. 

Welke informatie ontvangt u van ons? 
Zoals gebruikelijk bij evenementen ontvangen alle belanghebbenden twee 
weken van tevoren een bewonersbrief. Hierin staan alle verkeersmaatregelen 
uitgebreid beschreven, wordt het doorlaatbewijs toegelicht en vertellen we over 
alle overige maatregelen. Winkeliers en (horeca)ondernemers ontvangen 

bovendien nog informatie over de regels die speciaal voor hen gelden tijdens 
Koningsdag. Voor de laatste informatie en het volledige programma kunt u 
natuurlijk altijd kijken op de website www.koningsdagindordrecht.ni. 

Deze brief is vooral bedoeld om u te vertellen wat er in uw omgeving gaat 

gebeuren. Het kan zijn dat er voor u ook speciale maatregelen gelden. In dat 
geval wordt u zo snel mogelijk persoonlijk geinformeerd. 

Het programma rondom de Grotekerksbuurt 
Het Koninklijk paar vaart vanaf het Groothoofd via de Wolwevershaven en 
Nieuwe Haven naar de Grote Kerk, waarna de boot aanlegt bij de Houttuinen. 
Het Koningspaar wandelt rond 11.50 uur vanaf de Houttuinen richting de Grote 
Kerk. In de Grotekerkstuin worden zij buiten verwelkornd door een optreden van 
Juba] en de Dordtse Phil. In de Grote Kerk volgt een besloten programma met 
enkele optredens geinspireerd door het tweejaarlijkse Bachfestival Dordrecht. 
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Het evenemententerrein: afsluiting en hekopstelling 
Na het bezoek aan de Grote Kerk rijdt de Koninklijke familie via de 
Grotekerksbuurt en Groenmarkt naar het Scheffersplein voor het vervoig van 
het programma. Op de route zeif vinden geen activiteiten pleats. Er wordt alleen 
een veilige doorgang gemaakt voor de Koninklijke familie. Er komen twee 
hekkenlijnen te staan tussen de Grote Kerk en de Botermarkt. Aan de noordzijde 
staat de hekkenlijn op minimaal 70 cm uit de gevel; aan de zuidzijde is er meer 
ruimte en blijft een bredere doorgang beschikbaar (met uitzondering van het 
deel tussen het Scheffersplein en de Wijnbrug). 

Tijden van opbouw en afsluiting 
Op zondag 26 april worden tussen 08.00 en 10.00 uur eerst de hekken op de 
Grotekerksbuurt uitgezet; tussen 10.00 en 12.00 uur volgen de hekken op de 
Groenmarkt. Er zijn twee doorgangen beschikbaar waar u de route kunt 
oversteken: een ter hoogte van het Stadhuisplein en een ter hoogte van het 
Scheffersplein. Deze doorgangen sluiten op 27 april van 10.30 tot 13.30 uur. 
Het afgesloten deel is uitsluitend toegankelijk voor de Koninklijke familie en de 
geaccrediteerden (mensen met speciale toestemming). 

Om circa 13.15 uur eindigt het officiele programme in de binnenstad en rond 
13.30 uur gaat het middagprogramma van start. In uw omgeving zijn dat 
muziekactiviteiten in de Grotekerkstuin en op het Scheffersplein. Na 16.00 uur 
worden alle hekken verwijderd. 

Bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten 
In de voorbereiding van Koningsdag wordt veel aandacht besteed aan de 
openbare orde en veiligheid. Het evenemententerrein wordt zo ingericht dat de 
nood- en hulpdiensten altijd doorgang hebben. Voor hen worden speciale 
calamiteitenroutes opgesteld waarmee zij alle panden in het afgesloten gebied 
kunnen bereiken. 

Krijgt u zorg aan huffs (thuiszorg, verloskundige zorg, mantelzorg etc.)? Dan kan 
het zijn dat degene die u helot last heeft van bovenstaande maatregelen. 
Belangrijk is dat u hem of haar informeert en met elkaar afspraken maakt, zodat 
u wel de juiste zorg kunt blijven ontvangen. 

Algemene maatregelen 
Vooruitlopend op de informatie die u later van ons ontvangt, wijzen we u alvast 
op de volgende aandachtspunten: 

Let u er alstublieft op dat op Koningsdag dit jaar geen vrijmarkt 
plaatsvindt en geen particuliere of commerciele verkoop in de openbare 
ruimte is toegestaan. 
Tot 13.30 uur mogen er in de openbare ruimte geen alcoholische 
dranken worden gedronken en geschonken. 
Om de veilige doorloop van publiek te garanderen moet het 
evenemententerrein vrij zijn van obstakels. Dit betekent dat er in de 
binnenstad geen stellages of containers mogen staan en geen 
uitstallingen en terrassen. Op en langs de route moeten alle 
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windschermen bij terrassen worden verwijderd. Ook mogen er geen 
fietsen en auto's in de openbare ruimte staan. Die worden verwijderd. 
We willen de Koning graag laten zien hoe mooi onze stad is en er een 
feestelijke dag van ma ken. Versiering hoort daar natuurlijk bij. De 
gemeente Dordrecht en Dordrecht Marketing hebben hiervoor een 
speciaal logo en diverse versieringen gemaakt. Inwoners direct langs de 
route krijgen speciaal promotiemateriaal aangeboden. Via de webwinkel 
op www.koningsdaoindordrecht.n1 kunt u tegen kostprijs ook 
promotiemateriaal bestellen. 
U kunt ook eigen versieringen ophangen. Afhankelijk van de wensen van 
de NOS kan het verzoek komen die te verwijderen voor de live tv-
opnames. We proberen u zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van 
de mogelijkheden. Houdt u er aistublieft rekening mee dat het plaatsen 
van reclame verboden is. 

Vragen of opmerkingen? 
We hopen dat deze brief u genoeg informatie geeft. Wilt u meer weten? Neem 
dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Dordrecht via 
telefoonnummer 14 078 of neem een kijkje op www.koninosdagindordrecht.n1  

Met vriendelijke groet, 

Program madirecteur 
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Geachte mevrouw, mijnheer, 

Afgelopen week is tijdens een persconferentie op het Stadhuis het programma 
van Koningsdag bekend gemaakt. Uw (woon)omgeving maakt onderdeel uit van 
de route die de Koninklijke familie aflegt. Een uitgelezen kans om de 
feestelijkheden van dichtbij mee te maken! Voor u als gebruiker/bewoner heeft 
het echter ook een aantal gevolgen. In de komende maand informeren we u hier 
graag over zodat u weet wat u kunt verwachten. 

Welke informatie ontvangt u van ons? 
Zoals gebruikelijk bij evenementen ontvangen alle belanghebbenden twee 
weken van tevoren een bewonersbrief. Hierin staan alle verkeersmaatregelen 
uitgebreid beschreven, wordt het doorlaatbewijs toegelicht en vertellen we over 
alle overige maatregelen. Winkeliers en (horeca)ondernemers ontvangen 
bovendien nog informatie over de regels die speciaal voor hen gelden tijdens 
Koningsdag. Voor de laatste informatie en het volledige programma kunt u 
natuurlijk altijd kijken op de website www.koninqsdaqindordrecht.nl. 

Deze brief is vooral bedoeld om u te vertellen wat er in uw omgeving gaat 
gebeuren. Het kan zijn dat er voor u ook speciale maatregelen gelden. In dat 
geval wordt u zo snel mogelijk persoonlijk geInformeerd. 

Het programma op het Hof en Statenplein 
De Koninklijke familie brengt op 27 april onder meer een bezoek aan het 
Scheffersplein. Na dit bezoek gaat de Koninklijke familie via de Wijnstraat en 
Wijnbrug richting het Hof. Tijdens een besloten programmaonderdeel opent de 
Koning het nieuwe museum Het Hof van Nederland. Hierna loopt het gezelschap 
via de Hofstraat naar het Statenplein. Op het Statenplein is de grote, feestelijke 
afsluiting van het officiele programma van Koningsdag. In de aanloop naar 
Koningsdag zijn diverse wedstrijden georganiseerd op het gebied van dans, 
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muziek, hiphop en creativiteit. In een dynamische show laten de winnaars 
samen met Nielson en Di Lucien Foort aan de Koninklijke familie zien wat de 
Dordtse jeugd- en jongerencultuur te bieden heeft, 

Middagprogramma 
Op Koningsdag eindigt het officiele programma om circa 13.15 uur. Daarna biedt 
het podium plaats aan het muziekprogramma van het Oranje comite. Uiterlijk 
om 19.30 uur zijn alle activiteiten afgelopen. 

Op- en afbouwtijden 't Hof 
Het Hof wordt vanaf donderdag 23 april opgebouwd; op dinsdag 28 april wordt 
het terrein weer schoon en leeg opgeleverd. De organisatie houdt hierbij de 
volgende venstertijden aan: 
Vrijdag 24 april 	07.00 - 22.00 uur 
Zaterdag 25 april 	07.00 - 22.00 uur, start volledige afsluiting 
Zondag 26 april 	13.00 - 20.00 uur, generale repetitie 
Maandag 27 april 	Uitvoer evenement 
Dinsdag 28 april 	07.00 - 18.00 uur 

Op- en afbouwtijden Statenplein 
Voor het Statenplein geldt een op- en afbouwperiode vanaf donderdag 23 april 
tot en met donderdag 30 april. Voor deze locatie worden de volgende 
venstertijden aangehouden: 
Woensdag 22 april 
Donderdag 23 april 
Vrijdag 24 april 
Zaterdag 25 april 
Zondag 26 april 

Maandag 27 april 

Dinsdag 28 april 
Woensdag 29 april 
Donderdag 30 april 

07.00 - 22.00 uur 
07.00 - 22.00 uur 
07.00 - 22.00 uur 
07.00 - 22.00 uur 
07.00 - 13.00 uur, laatste opbouwwerkzaamheden 
13.00 - 18.00 uur, generale repetitie 
Uitvoer evenement, afbouw achter de schermen tot 
22.00 uur 
07.00 - 22.00 uur 
07.00 - 22.00 uur 
07.00 - 20.00 uur 

Op het Statenplein wordt het deel van het plein dat in december gebruikt wordt 
voor de Kerstijsbaan ingericht voor Koningsdag. Hier komt een groot podium te 
staan. 

Tijdens de op- en afbouw voor 08.00 uur 's ochtends en na 19.00 uur 's avonds 
wordt zo min mogelijk geluid gemaakt om de overlast voor omwonenden te 
beperken. De generale repetitie op 't Hof gebeurt met een bescheiden 
geluidsniveau. Bij de generale repetitie op het Statenplein zal het geluid harder 
zijn en vergelijkbaar met dat op Koningsdag zelf. De repetities vinden steeds 
om-en-om plaats. 
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Bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten 
In de voorbereiding van Koningsdag wordt veel aandacht besteed aan de 
openbare orde en veiligheid. Het evenemententerrein wordt zo ingericht dat de 
nood- en hulpdiensten altijd doorgang hebben. Voor hen worden speciale 
calamiteitenroutes opgesteld waarmee zij alle panden in het afgesloten gebied 
kunnen bereiken. 

Krijgt u zorg aan huffs (thuiszorg, verloskundige zorg, mantelzorg etc.)? Dan kan 
het zijn dat degene die u helpt last heeft van bovenstaande maatregelen. 
Belangrijk is dat u hem of haar informeert en met elkaar afspraken maakt, zodat 
u wel de juiste zorg kunt blijven ontvangen. 

Algemene maatregelen 
Vooruitlopend op de informatie die u later van ons ontvangt, wijzen we u alvast 
op de volgende aandachtspunten: 

- 	Let u er alstublieft op dat op Koningsdag dit jaar geen vrijmarkt 
plaatsvindt en geen particuliere of commerciele verkoop in de openbare 
ruimte is toegestaan. 
Tot 13.30 uur mogen er in de openbare ruimte geen alcoholische 
dranken worden gedronken en geschonken. 
Om de veilige doorloop van publiek te garanderen moet het 
evenemententerrein vrij zijn van obstakels. Dit betekent dat er in de 
binnenstad geen stellages of containers mogen staan en geen 
uitstallingen en terrassen. Op en langs de route moeten alle 
windschermen bij terrassen worden verwijderd. Ook mogen er geen 
fietsen en auto's in de openbare ruimte staan. Die worden verwijderd. 
We willen de Koning graag laten zien hoe mooi onze stad is en er een 
feestelijke dag van maken. Versiering hoort daar natuurlijk bij. De 
gemeente Dordrecht en Dordrecht Marketing hebben hiervoor een 
speciaal logo en diverse versieringen gemaakt. Inwoners direct langs de 
route krijgen speciaal promotiemateriaal aangeboden. Via de webwinkel 
op www.koningsdagindordrecht.n1 kunt u tegen kostprijs ook 
promotiemateriaal bestellen. 
U kunt ook eigen versieringen ophangen. Afhankelijk van de wensen van 
de NOS kan het verzoek komen die te verwijderen voor de live tv-
opnames. We proberen u zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van 
de mogelijkheden. Houdt u er alstublieft rekening mee dat het plaatsen 
van reclame verboden is. 

Vragen of opmerkingen? 
We hopen dat deze brief u genoeg informatie geeft. Wilt u meer weten? Neem 
dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Dordrecht via 
telefoonnummer 14 078 of neem een kijkje op www.koningsdaoindordrecht.n1 

Met vriendelijke groet, 

Programmadirecteur 
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Geachte mevrouw, mijnheer, 

Afgelopen week is tijdens een persconferentie op het Stadhuis het programma 
van Koningsdag bekend gemaakt. Uw (woon)omgeving maakt onderdeel uit van 
de route die de Koninklijke familie aflegt. Een uitgelezen kans om de 
feestelijkheden van dichtbij mee te maken! Voor u als gebruiker/bewoner heeft 
het echter ook een aantal gevolgen. In de komende maand informeren we u hier 
graag over zodat u weet wat u kunt verwachten. 

Welke informatie ontvangt u van ons? 
Zoals gebruikelijk bij evenementen ontvangen alle belanghebbenden twee 
weken van tevoren een bewonersbrief. Hierin staan alle verkeersmaatregelen 
uitgebreid beschreven, wordt het doorlaatbewijs toegelicht en vertellen we over 
alle overige maatregelen. Winkeliers en (horeca)ondernemers ontvangen 
bovendien nog informatie over de regels die speciaal voor hen gelden tijdens 
Koningsdag. Voor de laatste informatie en het volledige programma kunt 11 

natuurlijk altijd kijken op de website www.koninosdaoindordrecht.nl. 

Deze brief is vooral bedoeld om u te vertellen wat er in uw omgeving gaat 
gebeuren. Het kan zijn dat er voor u ook speciale maatregelen gelden. In dat 
geval wordt u zo snel mogelijk persoonlijk geInformeerd. Met de 
horecaondernemers op het Scheffersplein zijn deze besprekingen al geweest. 

Het evenemententerrein op het Scheffersplein 
De Koninklijke familie brengt op 27 april o.a. een bezoek aan de Grote Kerk. Na 
dat bezoek rijdt de Koninklijke familie via de Grotekerksbuurt en Groenmarkt 
naar het Scheffersplein voor het vervolg van het programme, Made in 
Dordrecht. Bij dit onderdeel presenteren bijzondere Dordtse bedrijven hun even 
bijzondere producten. Hierna gaat de Koninklijke familie via de Wijnstraat en 
Wijnbrug verder richting het Hof. 
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Voor het Scheffersplein en de omgeving zijn er twee soorten maatregelen: 
De maatregelen voor een veilige route tussen de Grote Kerk en de 
Botermarkt 
De maatregelen op het Scheffersplein zelf 

Een veilige route tussen de Grote Kerk en de Botermarkt 
Van de Grote Kerk tot de Botermarkt wordt een veilige route gemaakt voor de 
Koninklijke familie. Er komen twee hekkenlijnen te staan aan de noord- en de 
zuidzijde. Aan de noordzijde staat de hekkenlijn op minimaal 70 cm uit de gevel; 
aan de zuidzijde is er meer ruimte en blijft een bredere doorgang beschikbaar 
(met uitzondering van het deel tussen het Scheffersplein en de Wijnbrug). 

Op zondag 26 april worden tussen 10.00 en 16.00 uur de hekken bij het 
Scheffersplein en de Wijnstraat neergezet. Er zijn twee doorgangen beschikbaar 
waar u de route kunt oversteken: een ter hoogte van het Stadhuisplein en een 
ter hoogte van het Scheffersplein. Deze doorgangen sluiten op 27 april van 
10.30 tot 13.30 uur. Het afgesloten deel is uitsluitend toegankelijk voor de 
Koninklijke familie en de geaccrediteerden (mensen met speciale toestemming). 
Na 16.00 uur worden alle hekken verwijderd. 

De werkzaamheden op het Scheffersplein zeif 
Een deel van het Scheffersplein wordt ingericht voor Made in Dordrecht, het 
resterende deel blijft beschikbaar voor publiek. Het Scheffersplein wordt vanaf 
vrijdag 24 april opgebouwd; op dinsdag 28 april wordt het terrein weer schoon 
en leeg opgeleverd. De organisatie houdt hierbij de volgende tijden aan: 
Vrijdag 24 april 	07.00 - 20.00 uur 
Zaterdag 25 april 	07.00 - 20.00 uur 
Zondag 26 april 	09.00 - 20.00 uur 
Maandag 27 april 	Uitvoer evenement, 

doorgangen afgesloten van 10.30 - 13.30 uur 
Dinsdag 28 april 	07.00 - 20.00 uur 

Tijdens de op- en afbouw voor 08.00 uur 's ochtends en na 19.00 uur 's avonds 
wordt zo min mogelijk geluid gemaakt om de overlast voor omwonenden te 
beperken. 

Middagprogramma 
Om circa 13.15 uur eindigt het officiele programma in de binnenstad en rond 
13.30 uur gaat het middagprogramma van start. Vanaf dit tijdstip is op het 
Scheffersplein een muziekprogramma van de gezamenlijke horeca. Uiterlijk om 
19.00 uur zijn alle activiteiten afgelopen. 

Bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten 
In de voorbereiding van Koningsdag wordt veel aandacht besteed aan de 
openbare orde en veiligheid. Het evenemententerrein wordt zo ingericht dat de 
nood- en hulpdiensten altijd doorgang hebben. Voor hen worden speciale 
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calamiteitenroutes opgesteld waarmee zij alle panden in het afgesloten gebied 
kunnen bereiken. 

Krijgt u zorg aan huffs (thuiszorg, verloskundige zorg, mantelzorg etc.)? Dan kan 
het zijn dat degene die u helot last heeft van bovenstaande maatregelen. 
Belangrijk is dat u hem of haar informeert en met elkaar afspraken maakt, zodat 
u wel de juiste zorg kunt blijven ontvangen. 

Algemene maatregelen 
Vooruitlopend op de informatie die u later van ons ontvangt, wijzen we u alvast 
op de volgende aandachtspunten: 

- 	Let u er alstublieft op dat op Koningsdag dit jaar geen vrijmarkt 
plaatsvindt en geen particuliere of commerciele verkoop in de openbare 
ruimte is toegestaan. 
Tot 13.30 uur mogen er in de openbare ruimte geen alcoholische 
dranken worden gedronken en geschonken. 
Om de veilige doorloop van publiek te garanderen moet het 
evenemententerrein vrij zijn van obstakels. Dit betekent dat er in de 
binnenstad geen stellages of containers mogen staan en geen 
uitstallingen en terrassen. Op en langs de route moeten alle 
windschermen bij terrassen worden verwijderd. Ook mogen er geen 
fietsen en auto's in de openbare ruimte staan. Die worden verwijderd. 
We willen de Koning graag laten zien hoe mooi onze stad is en er een 
feestelijke dag van maken. Versiering hoort daar natuurlijk bij. De 
gemeente Dordrecht en Dordrecht Marketing hebben hiervoor een 
speciaal logo en diverse versieringen gemaakt. Inwoners direct langs de 
route krijgen speciaal promotiemateriaal aangeboden. Via de webwinkel 
op www.konincsdaoindordrecht.nlkunt u tegen kostprijs ook 
promotiemateriaal bestellen. 
U kunt ook eigen versieringen ophangen. Afhankelijk van de wensen van 
de NOS kan het verzoek komen die te verwijderen voor de live tv-
opnames. We proberen u zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van 
de mogelijkheden. Houdt u er alstublieft rekening mee dat het plaatsen 
van reclame verboden is. 

Vragen of opmerkingen? 
We hopen dat deze brief u genoeg informatie geeft. Wilt u meer weten? Neem 
dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Dordrecht via 
telefoonnummer 14 078 of neem een kijkje op wwvv.koningsdagindordrecht.n1  

Met vriendelijke groet, 

Programmadirecteur 
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Tijdelijke abonnementen parkeergarage Achterom 

Contactoersoon 

T 14 078 
E koningsdag@dordrecht.n1 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Zoals afgesproken ontvangt u hierbij een of meer tijdelijke abonnement(en) 
voor de parkeergarage Achterom om tijdens de autovrije periode rondom 
Koningsdag uw auto to parkeren. U hebt misschien gehoord dat u een plaats in 
de parkeergarage Veemarkt zou krijgen, maar dat is het Achterom geworden. 

Met dit tijdelijke abonnement kunt u als bewoner van de binnenstad uw auto 
parkeren van zaterdag 25 april 17.00 uur tot dinsdag 28 april 23.59 uur. U kunt 
in deze periode zo vaak in en uit rijden als u wilt. 

Hieronder vindt u de toelichting op het gebruik van het tijdelijk abonnement. 

Abonnementskaart 
De abonnementskaart bij het in- of uitrijden met de tekst 'PG Achterom' bovenaan 
in de kaartgleuf invoeren. 

Bij het In- en uitrijden van de parkeergarage wordt uw abonnementskaart op 
geldigheid gecontroleerd. Als uw abonnementskaart geldig is, gaat de slagboom 
open en wordt de status van uw abonnement op "aanwezig" (bij inrijden) of op 
"afwezig" (bij uitrijden) gezet. 

Gebruik daarom uw abonnementskaart ook als de slagboom, door bijvoorbeeld een 
storing, openstaat. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat u de parkeergarage 
niet meer in of uit kunt rijden. 

De abonnementskaart is beveiligd tegen dubbel gebruik (zgn. anti-passback-
systeem). Dit houdt in dat als u met uw kaart een andere parkeerder 'gratis' uit de 
parkeergarage laat uitrijden, u zelf niet meer kunt uitrijden. U kunt dan alleen nog 
uitrijden tegen betaling van het "verloren kaart" tarief. 
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Parkeren 
Maak gebruik van een met een "groene pijI" aangegeven inrit of uitrit. 
Voorkom diefstal. Laat geen waardevolle spullen, zoals uw abonnementskaart, in 
uw auto achter. 

Bijzondere omstandigheden 
Als u bij de in- of uitrit staat en uw abonnementskaart werkt niet, meldt u zich bij 
de intercom voor verdere aanwijzingen. 

Route 
Op zaterdag 25, zondag 26 en dinsdag 28 april is de Parkeergarage Achterom op 
de reguliere manier to bereiken. Op Koningsdag kunt u de parkeergarage 
bereiken via het Beverwijcksplein en oversteken bij de Spuiboulevard. Voor deze 
gelegenheid wordt in de Beverwijckstraat tweerichtingsverkeer toegestaan. 

Wij wensen u een mooie Koningsdag toe! 

Hartelijke groet, 
namens de organisatie van Koningsdag 
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Contactpersoon 

Datum 	16 februari 2015 
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Ons kenmerk 1367816 
	 E koningsdag@dordrecht.n1 

Onderwerp 	27 april: Koningsdag In Dordrecht 

Geachte heer, mevrouw, 

Het zal u niet zijn ontgaan: op 27 april komt de Koning naar Dordrecht. Wij beschouwen 
het als een grote eer dat de eerste Koningsdag Nieuwe Stijl in onze mooie stad mag 
plaatsvinden. Een uitgelezen kans om met elkaar Dordrecht op zijn best te presenteren 
aan de Koning en de Nederlandse bevolking. 

Op dit moment wordt in overleg met het Koninklijk Huis hard gewerkt aan een mooi 
programme. Daarbij wordt een groot aantal partijen en personen uit de stad en de regio 
betrokken. Wij verwachten dat dit leidt tot een programme wear niet alleen het 
Koningspaar en het publiek volop van kunnen genieten, maar waar ook onze eigen 
inwoners trots op mogen zijn. Helaas kunnen wij op dit moment nog geen inhoudelijke 
mededelingen over het programma doen. 

Vermoedelijk eind maart zal de Rijksvoorlichtingsdienst het programma officieel 
bekendmaken. Koningsdag is een zogeheten 'Nationaal Evenement'. De komst van de 
Koning brengt dan ook de nodige veiligheidsmaatregelen met zich mee, wear u als 
bewoner van de binnenstad mee te maken krijgt. Zodra het programme bekend is, 
ontvangt u een brief met alle belangrijke informatie. Bewoners en ondernemers aan de 
route worden zo nodig extra geInformeerd. 

Op 16 februari is de speciale website koningsdagindordrecht.nl online gegaan. Hier vindt u 
het laatste nieuws, praktische informatie, veel gestelde vragen en vanaf begin april 
wetenswaardigheden over het programme. Daarnaast leest u er ook meer over de 
mogelijkheden om, bijvoorbeeld als vrijwilliger, een bijdrage te leveren. 

Met vragen kunt u ons bellen via telefoonnummer 14 078 of mailen: 
koning_sdagaldordrecht.nl. 

We ho en er met elkaar een geweldig feest van te maker)! 

Hoogacjitend, 

0 
Drs. A. M. Brok_.-- --- 
burgern stet 
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Betreft 	 Koningsdag Dordrecht 2015 Wat gebeurt er in uw omgeving? 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Op 23 maart is tijdens een persconferentie op het Stadhuis het programma van 
Koningsdag bekend gemaakt. Een programma waarbij onze stad op haar mooist 
uitkomt en waarvan hopelijk heel veel mensen zullen genieten! Om Koningsdag 
zo feestelijk en soepel mogelijk te laten verlopen is een aantal maatregelen 
nodig. Alle partijen op of langs de route hebben inmiddels meer informatie 
gekregen over wat hun te wachten staat. In deze brief geven we de informatie 
die voor alle binnenstadsbewoners en -ondernemers van belang is. 

Welke informatie vindt u in deze brief? 
In deze bewonersbrief staat het verkeersplan uitgebreid beschreven en vertellen 
we over alle overige maatregelen. Bovendien geldt deze brief tegelijkertijd als 
doorlaatbewijs. Bewaart u deze dus goed, u heeft hem op Koningsdag nodig om 
een deel van de binnenstad te kunnen bereiken. U leest verderop precies welk 
deel bereikbaar is. 

Het programma 
De Koninklijke familie maakt tussen 11.00 en 13.00 uur op een eigentijdse 
manier kennis met onze stad en doet diverse iconische plekken aan waar een 
bijzonder programma wordt georganiseerd. 

Het Groothoofd vormt 's ochtends vanaf 11.00 uur het decor voor de Grande 
Parade. De Koninklijke familie legt aan bij het Groothoofd waar ze vanaf een 
tribune de Grande Parade bekijkt. Op het Drierivierenpunt laten maritieme 
bedrijven, recreatieve iconen en culturele en maatschappelijke organisaties uit 
de regio op beeldende wijze zien wat Dordrecht en de regio zo uniek maakt. 

Hierna vaart de Koninklijke familie vanaf het Groothoofd via de Wolwevershaven 
en Nieuwe Haven richting de Grote Kerk, waarna de boot aanlegt bij de 
Houttuinen. Vervolgens wandelt het gezelschap richting de Grote Kerk. In de 
Grotekerkstuin worden zij buiten verwelkomd door een optreden van Juba] en de 
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Dordtse Phil. In de Grote Kerk volgt een programma voor genodigden met 
enkele optredens geInspireerd door het tweejaarlijkse Bachfestival Dordrecht. 

Na het bezoek aan de Grote Kerk rijdt de Koninklijke familie via de 
Grotekerksbuurt en Groenmarkt naar het Scheffersplein voor het vervolg van 
het programma, Made in Dordrecht. Bij dit onderdeel presenteren bijzondere 
Dordtse bedrijven hun even bijzondere producten. Hierna gaat de Koninklijke 
familie via de Wijnstraat en Wijnbrug richting het Hof. Tijdens een 
programmaonderdeel dat alleen toegankelijk is voor genodigden wordt het 
nieuwe museum Het Hof van Nederland door de Koning geopend. Vervolgens 
loopt het gezelschap via de Hofstraat naar het Statenpleln. Op het Statenplein is 
de grote, feestelijke afsluiting van het officiele programma van Koningsdag. In 
de aanloop naar Koningsdag zijn diverse wedstrijden georganiseerd op het 
gebied van dans, muziek, hiphop en creativiteit. In een dynamische show laten 
de winnaars aan de Koninklijke familie zien wat de Dordtse jeugd- en 
jongerencultuur te bieden heeft. Zij worden hierbij ondersteund door onder 
andere Nielson en D.3 Lucien Foort. 

Het gehele programma is langs de route op grote TV-schermen te volgen. 
Samen maken wij er een groot feest van! 

Voor de laatste informatie en het volledige programma kunt u altijd kijken op de 
website www.koningsdaoindordrecht.nl. 

De verkeersmaatregelen 
Om de route en de omgeving klaar te kunnen maken voor het Koninklijk bezoek 
stelt de Gemeente drie verkeersmaatregelen in: 
1. Een deel van de binnenstad is tijdelijk afgesloten voor verkeer (autovrije 

zone, zone 1). 
2. Een deel van de binnenstad is tijdelijk alleen toegankelijk voor 

bestemmingsverkeer (autoluwe zone, zone 2). 
3. In een aantal straten, met name de historische binnenstad, mag niet 

geparkeerd worden. 

In de onderstaande plattegrond ziet u de indeling in zones en de straten 
waarvoor een parkeerverbod geldt. 
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Zone 1 autovrile zone: afaesloten voor alle verkeer 
Vanaf het moment van autovrij maken op zondagmorgen gaat de afsluiting van 
zone 1 in (roze gemarkeerd op de plattegrond). Zone 115 afgesloten voor alle 
verkeer van zondag 26 april 09.00 tot dinsdag 28 april 12.00 uur. Ondernemers 
zijn geInformeerd over mogelijkheden van bevoorrading. 

Zone 2: autoluwe zone: alleen toegankelifk voor bestemmingsverkeer 
Op Koningsdag treft de gemeente maatregelen om het verkeer rondom het 
evenement in goede banen to leiden. Hiertoe wordt zone 2 autoluw gemaakt 
(geel gemarkeerd op de kaart). Dat betekent: alleen bereikbaar voor 
bestemmingsverkeer, met uitzondering van vrachtverkeer en leveranciers. Deze 
maatregel in zone 2 geldt tijdens Koningsdag tussen 06.00 en 15.00 uur. 

Deze bewonersbrief geldt tegelijkertijd als doorlaatbewijs. Op vertoon van het 
doorlaatbewijs wordt u bij de onderstaande doorlaatposten toegelaten tot het 
autoluwe gebied. Vervolgens kunt U oprijden tot aan zone 1. 

U vindt de doorlaatposten op de volgende punten: 
1. Entree Prinsenstraat. Inrijden tot aan de Leuvebrug is mogelijk. 
2. Entree Sint Jorisbrug. Inrijden tot aan de Wijnstraat is mogelijk. 
3. Entree Torenstraat. Inrijden tot aan de Boomstraat is mogelijk. 
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Let u alstublieft op dat dit de enige ingangen zijn tot het autoluwe gebied. 
Veelgebruikte wegen zoals de Spuiboulevard en het Bagijnhof zijn afgesloten 
voor het verkeer. 

Leg de brief goed zichtbaar achter uw voorruit voor een snelle afhandeling bij de 
post. Zonder brief of met een kopie wordt u niet doorgelaten. Heeft u een 
tweede auto of een bedrijf dan kunt u extra doorlaatbewijzen opvragen. 

Parkeerverboden  

Parkeerverbod van donderdag 23 april 20.00 tot woensdag 29 april 12,00 
uur 
Om 20.00 uur start de opbouw van het zogenaamde technische dorp voor de 
NOS op de Grote Markt en de Botermarkt (rood gemarkeerd op de 
plattegrond). Hier wordt de live registratie op televisie mogelijk gemaakt. 
Alle parkeerplaatsen moeten hiervoor autovrij zijn. 

Parkeerverbod van zaterdag 25 april 20.00 tot dinsdag 28 april 12.00 uur 
Vanaf 20.00 uur gaat het parkeerverbod in op een aantal straten op/aan de 
route (rood gemarkeerd op de plattegrond). Let u alstublieft goed op de 
bebording op straat. De gemeente wil de bewoners graag de tijd geven een 
andere parkeerplaats te zoeken. Daarom start het autovrij maken en 
eventuele versiepen pas op zondagmorgen 26 april om 09.00 uur. 

Auto's die tijdens deze periode fout geparkeerd staan, worden versleept near 
de parkeerplaatsen bij Oranje Wit aan de Nieuwe Noordpolderweg 
(Noordendijk richting het sportpark). 

Alternatieve parkeermogelijkheden 
Voor bewoners met een parkeervergunning of een inpandige garage zijn er de 
volgende alternatieve parkeermogelijkheden: 
1. Bewoners met een parkeervergunning mogen tijdens de afsluiting van zone 1 

en 2 ook in andere sectoren parkeren. 
2. Om de parkeerdruk verder te verlagen biedt de Gemeente aan bewoners met 

een parkeervergunning of inpandige garage in zone 1 de mogelijkheid om 
gratis te parkeren in de parkeergarage Veemarkt of Visstraat. De Visstraat is 
te bereiken via doorlaatpost 1 bij de Prinsenstraat; de Veemarkt is te 
bereiken via het Beverwijcksplein. Er zijn maximaal 2 uitrijkaarten per gezin 
beschikbaar; het aantal wordt bepaald aan de hand van uw woonadres. De 
kaarten zijn op 15 en 16 april of te halen tijdens de bewonersbijeenkomsten 
zolang de voorraad strekt. 

3. Natuurlijk zijn ook altijd de gratis parkeerterreinen op de Weeskinderendijk 
en het Energiehuis beschikbaar. Deze zijn niet opgenomen in de 
parkeerverwijzing voor bezoekers aan Dordrecht. 

Bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten 
Het evenemententerrein wordt zo ingencht dat de nood- en hulpdiensten altijd 
doorgang hebben. Voor hen worden speciale calamiteitenroutes opgesteld 
waarmee zij alle panden in het afgesloten gebied kunnen bereiken. Bovendien 
staat in het havengebied een extra brandweerauto opgesteld en zijn er 
ambulancemedewerkers op de fiets (ambubikers) actief om snel te kunnen 
reageren op eerste hulp vragen van bewoners. 
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Krijgt u zorg aan huis (thuiszorg, verloskundige zorg, mantelzorg etc.)? Dan kan 
het zijn dat degene die u helpt last heeft van bovenstaande 
verkeersmaatregelen. Belangrijk is dat u hem of haar informeert en met elkaar 
afspraken maakt, zodat u wel de juiste zorg kunt blijven ontvangen. 

Geluidsproductie 
Koningsdag gaat gepaard met enige geluidsproductie. Niet alleen tijdens het 
evenement, maar ook tijdens de op- en afbouwperiode. 

Tijdens de op- en afbouwperiode wordt voor 08.00 uur 's ochtends en na 
19.00 uur 's avonds zo min mogelijk geluid gemaakt om de overlast voor 
omwonenden te beperken. 
De generale repetitie op het Hof gebeurt met een bescheiden geluidsniveau. 
Bij de generale repetitie op het Statenplein zal het geluid harder zijn en 
vergelijkbaar met dat op Koningsdag zelf. De repetities vinden steeds om-
en-om plaats. 

- Op zondag 26 april vinden op de gehele route tussen 13.00 en 19.00 uur 
verschillende soundchecks plaats. 
Na het officiele programma vindt op o.a. het Scheffersplein, Statenplein, 
Groothoofd en bij diverse horecalocaties nog een middagprogramma plaats. 
Dit bestaat vooral uit muziekactiviteiten met een DJ en/of live-muziek. Ook 
dit overzicht vindt u terug op www.koningsdagindordrecht.n1  

- Op de Spuiboulevard is als vanouds de Dancetour te vinden (dit jaar tussen 
16.00 en 21.00 uur). Bewoners in de directe omgeving krijgen hierover een 
aparte bewonersbrief. 

Overige maatregelen 
Op Koningsdag geldt een speciale Koningsdagverordening met als 
belangrijkste regels voor de hele binnenstad (begrensd door de Spuihaven 
en Riedijkshaven): 
o Tussen zondag 26 april 16.00 uur en maandag 27 april 13.30 uur: 

Geldt op en langs de route een verbod op alle uitstallingen in de 
openbare ruimte. Het gaat hierbij om losse objecten zoals afval, 
(vuil)containers, bloembakken, (terras)meubilair, bouw- en 
steigermateriaal, (brom)fietsen en andere losse objecten. 

o Tussen zondag 26 april 21.00 uur en maandag 27 april 13.30 uur: 
• Moeten alle terrassen en horeca- en winkeluitstallingen weg zijn; 
• Is alcoholverbruik in de openbare ruimte niet toegestaan; 
• Is particuliere of commerciele verkoop in de openbare ruimte 

niet toegestaan. 

- Houdt u er alstublieft rekening mee dat naast de bovengenoemde 
verkeersmaatregelen ook diverse veiligheidsmaatregelen worden ingesteld 
waardoor u niet overal meer kunt lopen. Een opvallende maatregel is de 
hekopstelling die op zondagochtend 26 april wordt uitgezet aan twee zijden 
van de Grotekerksbuurt tot de Botermarkt. Wilt u oversteken van de ene 
naar de andere kant van de stad? Gebruik dan de twee doorgangen waar u 
de route kunt oversteken bij het Stadhuisplein en het Scheffersplein. Deze 
doorgangen sluiten op 27 april van 10.30 tot 13.30 uur. 
Zowel op zondag als op maandag gelden de gebruikelijke openingstijden 
voor de winkels en horeca. De weekmarkt wordt qua opstelling wat 
aangepast maar kan op vrijdag en zaterdag gewoon doorgaan. 
HVC en Network zorgen ervoor dat het terrein zo schoon mogelijk is en hlijft. 
Om zwerfvuil te voorkomen vindt direct na het evenement de 
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eindschoonmaak plaats. Houd u aistublieft in de gaten dat de prullenbakken, 
glasbakken en ondergrondse containers op de route niet bruikbaar zijn van 
zaterdag 25 april circa 16.00 uur tot maandag 27 april circa 18.00 uur. 
Om de Grande Parade op het Drierivierenpunt mogelijk te maken worden de 
drie rivieren en het Wantij vanaf de bruggen gestremd voor alle 
vaarverkeer. Deze stremming geldt op Koningsdag van 09.30 tot 12.30 uur, 
Van zondag 26 april 16.00 uur tot maandag 27 april 16.00 uur mag in de 
Wolwevershaven, Nieuwe Haven, Voorstraathaven en Wijnhaven niet 
gevaren worden. Passanten en schepen zonder vaste Iigplaats mogen van 
zondag 26 april 16.00 uur tot maandag 27 april 16.00 uur niet in deze 
havens aanwezig zijn. 
Buslijn 10 wordt van zondag 26 april 09.00 uur tot dinsdag 28 april 06.30 
uur omgeleid richting het Energiehuis. De route gaat van het Centraal 
Station via de Oranjelaan en Noordendijk naar de P-Energiehuis en vice 
versa. Alle haltes in de binnenstad komen te vervallen. 
Om wildplassen te voorkomen worden op diverse locaties toiletgroepen 
geplaatst. 
We willen de Koning graag laten zien hoe mooi onze stad is en er een 
feestelijke dag van maken. Versiering hoort daar natuurlijk bij. De gemeente 
Dordrecht en Dordrecht Marketing hebben hiervoor een speciaal logo en 
diverse versieringen gemaakt. Via de webwinkel op 
wwvv.koningsdanindordrecht.n1 kunt u tegen kostprijs dit special 
promotiemateriaal bestellen. Inwoners direct langs de route krijgen als basis 
gratis alvast een item aangeboden, dat zij op ondergenoemde 
inloopbijeenkomsten kunnen ophalen. 
U kunt ook eigen versieringen ophangen. Afhankelijk van de wensen van de 
NOS kan het verzoek komen die to verwijderen voor de live tv-opnames. We 
proberen u zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de mogelijkheden. 
Houdt u er aistublieft rekening mee dat het plaatsen van reclame verboden 
is. 

Vragen of opmerkingen? 
We hopen dat deze brief u genoeg informatie geeft. Wilt u meer weten of een 
extra doorlaatbewijs bestellen? Neem dan contact op met het Klant Contact 
Centrum van de gemeente Dordrecht via telefoonnummer 14 078 of neem een 
kijkje op www.koninosdagindordrecht.n1  

Op 15 en 16 april organiseren we twee inloopbijeenkomsten van 16.00 tot 20.00 
uur waar u extra doorlaatbewijzen en uitrijkaarten kunt ophalen en eventuele 
vragen kunt stellen. De bijeenkomst vindt plaats in het Stadskantoor, 
Spuiboulevard 300. 

We hopen iedereen een fantastische Koningsdag te bieden waar we met elkaar 
trots op kunnen zijn. Bedankt voor uw begrip en medewerking en ook aan u een 
fijne Koningsdag gewenst! 

Met vriendelijke groet, 

Programmadirecteur 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

maandag 20 april 2015 21:40 

Beschikking ILT-2015/27042 regeling Luchtruimsluiting Koningsdag 2015 
15.27042 regeling Luchtruimsluiting-Koningsdag-2015.pdf 

Beste mensen, 
Er is hard aan gewerkt en het is gelukt om toch met gebruik van een artikel uit de luchtvaartwet e.e.a. in orde te 
krijgen voor de luchtruimsluiting. 

5 	De militaire gevechtsleiding houdt het in de gaten en waar nodig proberen ze vroegtijdig potentiele schenders op te 
roepen. 

t 	Naast de politie en de lifeliner zijn de volgende vliegtuigen uitgezonderd: 
Fokker Four: PH-AFS, PH-HOG, PH-HOK en PH-HOL. Reserve vliegtuig is PH-ACG 
NOS hell: PH-HHJ 
SVP niet meer wijzigen anders wordt er jacht gemaakt op een verkeerd vliegtuig. 
Namens ons alien heb ik ze bedankt voor de inspanningen voor onze Koningsdag. 

Met vriendelijke groet, 

Vakadviseur /specialist 
Politie I Rotterdam I Dienst Regionale Operationele Samenwerking I Team crisisbeheersing I Team bewaken en beveiligen 
Veilingweg 66, 3034 KB Rotterdam 
Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam 

Werkdagen ma,di,wo en do 

	  Disclaimer 	  

De informatie verzonden met dit e—mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de 

geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 

Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 

De informatie in dit e—mailbericht (en bijiagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van 

een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 

Indien dit e—mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddelluk te 

informeren en het e—mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 



Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

ILT 
Luchtvaart 
Vergunningen 

Mercuriusplein 1-63 
Hoofddorp 
Postbus 575 
2130 AN Hoofddorp 

Datum 	 20 april 2015 
Nummer 	 IENM/ILT-2015/27042 
Betreft 	 Regeling tijdelijke sluiting luchtruim Koningsdag 2015 

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu houdende sluiting 

van het luchtruim boven de gemeente Dordrecht in verband met Koningsdag 2015 

(Regeling tijdelijke sluiting luchtruim Koningsdag 2015) 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 

Gelet op artikel 5.10, eerste lid, van de Wet luchtvaart; 

BESLUIT: 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

AMSL: above mean sea level; 

burgerluchtverkeer: alle luchtvaartactiviteiten van burgerluchtvaartuigen met 

inbegrip van modelluchtvaartuigen en onbemande luchtvaartuigen; 

NM: nautische mijlen. 

Artikel 2 Sluiting luchtruim Dordrecht 

1. Burgerluchtverkeer is om redenen van openbare orde en veiligheid verboden in 

het volgende gebied: 

Dordrecht, een cirkelvormig gebied met een straal van 3700 meter (2 NM) om 
het punt met de coordinaten 51049'11"N en 004°40'12"E, vanaf de grond tot 

en met 610 meter boven gemiddeld zeeniveau (2000 voet AMSL), zoals weer-

gegeven op de kaart die is opgenomen als bijlage 1 bij deze regeling, op 

maandag 27 april 2015 van 10:00 uur tot 14:00 uur plaatselijke tijd. 
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2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op: 

a. vluchten voor het Koninklijk Huis; 

b. vluchten uitgevoerd door de Iandelijke eenheid, afdeling luchtvaart met heli-

kopters in het kader van de politietaak, bedoeld in artikel 3 van de Politiewet 

2012; 

c. vluchten uitgevoerd door helikopters die worden ingezet voor spoedeisende 

medische hulpverlening (HEMS); 

d. vluchten uitgevoerd door helikopters die worden ingezet voor zoek- en red-

dingsacties (SAR); 

e. vluchten uitgevoerd voor de NOS en het ANP; 

f. vluchten uitgevoerd in opdracht van de organisatie van de Koningsdag voor 

het program ma. 

Artikel 3 Inwerkingtreding 

Deze regeling treedt in werking met ingang van 27 april 2015 en vervalt met in-

gang van 28 april 2015. 

Artikel 4 Citeertitel 

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tijdelijke sluiting luchtruim Konings-

dag 2015. 

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en van 
de inhoud van deze regeling zal mededeling worden gedaan in de luchtvaartpubli-

caties. 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

W.get. 

Wilma ). Mansveld 

ILT 

Luchtvaart 

Vergurtningen 
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ILT 
Luchtvaart 
Vergunningen 

Toelichting 

Op maandag 27 april 2015 bezoeken Koning Willem-Alexander en 

Koningin Maxima, vergezeld door verschillende andere leden van het Koninklijk 

Huis, de gemeente Dordrecht in het kader van Koningsdag 2015. Het is bij derge-
lijke bezoeken gebruikelijk om beperkingen op te leggen aan het gebruik van het 

luchtruim. Om de toegankelijkheid van het luchtruim boven en in de onmiddellijke 

omgeving van de gemeente Dordrecht te beperken is ervoor gekozen om het 

luchtruim boven deze gemeente op de in de regeling genoemde datum en tijd te 
sluiten voor burgerluchtverkeer, inclusief modelluchtvaartuigen en onbemande 

luchtvaartuigen. Luchtvaartuigen die worden ingezet voor het vervoer van de 
leden van het Koninklijk Huis, uitoefening van politietaken, spoedeisende hulpver-
lening en zoek- en reddingsacties zijn uitgezonderd van het verbod. Voorts zijn 

uitgezonderd vluchten van de NOS en het ANP en vluchten in verband met het 
programma van Koningsdag 2015. 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

Wilma 3. Mansveld 

Parini ,1 van 2 
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.M. Brok 

Adres 

Postadres 

De handeld door 	 (politie eenheid Rotterdam) 
Directe telefoon 

Directe fax 

Onderwerp Sluiting luchtruim 27-04-2015 
Datum 19-02-2015 

Mad 1 van 1 
Bipage(n) 

• Dienst Operationele Samenwerking 
Unit Luchtvaartpolitie 
Groep Luchtvaarttoezicht 
Thermiekstraat 2 
1117 BC Schiphol-Oost 

postbus 100 

3970 AC Driebergen 

Geachte heer/mevrouw, 

Als Burgemeester van de gemeente Dordrecht, verzoek ik u in verband met algemene 
• veiligheidsoverwegingen voor de Koninklijke familie en zijn genodigden ten tijde van de 

Koningsdagviering, het luchtruim te doen sluiten op maandag 27 april 2015 gedurende de 
periode gelegen tussen 10.00 uur en 14.00 uur plaatselijke tijd boven het gebied gelegen 
binnen een cirkel met een straal van 2 NM (2 nautische mijlen), beschreven om het 
geografische punt 51° 49' 11" NB en 4° 40' 12'" OL  (Dordrecht) tot een hoogte van 2000 
voet boven gemiddeld zeeniveau. 

Uitgezonderd van het verbod zijn: 

a. vluchten uitgevoerd ten behoeve van het vervoer van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander of zijn familie; 

b. vluchten ultgevoerd door of in opdracht van de Dienst Luchtvaart van het Korps Landelijke Politie Dienst; 

c. helikopters die een traumateam vervoeren voor spoedeisende hulpverlening of slachtoffers vervoeren; 

d. luchtvaartulgen die ingezet worden voor zoek- en reddingsacties; 

e. NOS vliegtuig en helikopter om beelden te registreren van hot bezoek 
1. Luchtvaartuigen die mogelijk gebruikt gaan worden voor het programma (helikopter bloemen) 

Indien zal worden afgeweken van de genoemde tijdstippen zal dit onmiddellijk gemeld worden 
aan 	Luchtvaartpolitie. 

Hoo ac tend, 
De b rgemeester van Dordrecht 



D ORD P EC HT 

Postadres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Stads Bestuurs Centrum 

Spuiboulevard 300 

DORDRECHT 

T 14078 

F 770 82 54 

www.dordrecht.n1 

Stichting Fokker Four 

Contactpersoon 

Datum 	23 april 2015 

Ons kenmerk 1413071 

Betreft 	Verklaring van geen bezwaar 

Geachte 

Op 22 april 2015 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de 
Stichting Fokker Four een vergunning verleend voor het houden van 
luchtvaartvertoningen, waarbij het vertoningsprogramma uitsluitend bestaat uit 
een gestandaardiseerd onderdeel. Aanlelding om bij ILT de vergunning aan te 
vragen, is de vertoning die u zal verzorgen tijdens Koningsdag op maandag 27 

april 2015 te Dordrecht. 

Naast de door de ILT verleende vergunning dient u op grond van artikel 158 lid 1 
sub c van de Regeling Toezicht Vluchtuitvoering te beschikken over een 
schriftelijke verklaring of verklaringen, dat tegen de te houden vertoning of 
wedstrijd geen bezwaar bestaat, welke in het geval van een vertoning dient(en) 
te worden afgegeven door de burgemeester(s) van de gemeente(n) waar deze 
zal warden gehouden en, in geval van een wedstrijd, door de burgemeester(s) 
van de gemeente(n) waar deze eindigt. 

Overweging 

Mij is niet gebleken dat de luchtvaartvertoning, waarvoor door ILT vergunning is 
verleend, in verband met de openbare orde en veiligheid, noch enig ander 
belang, geen doorgang zou kunnen vinden. Daarom heb ik besloten de vereiste 

verklaring van geen bezwaar of te geven onder de hieronder aangegeven 
voorwaarden en bepalingen. 

Ik verleen u een verklaring van geen bezwaar voor de vertoning op 27 april 2015 
te Dordrecht onder de hieronder aangegeven voorwaarden en bepalingen. 

1. Alle voorwaarden en bepalingen uit de "regeling veilig gebruik luchthavens 

en andere terreinen" moeten tijdens het gebruik van deze verklaring in 

acht zijn genomen. 
2. De aanwijzingen die, in het belang van de openbare orde en veiligheid 

door daartoe bevoegde personen worden gegeven, moeten stipt en 
onmiddellijk worden opgevolgd. 
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DORDRECHT'S' 

Kenmerk 	1413071 

Datum 	23 april 2015 

Bezwaar 
Een belanghebbende kan als men het niet eens is met dit besluit, binnen zes weken 
na dagtekening ervan schriftelijk bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het 
besluit heeft genomen. 
Postbus 8 
3300 AA Dordrecht 

Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht moet het 
bezwaarschrift ondertekend zijn. Verder moet het ten minste bevatten: uw naam 
en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt 
en de reden van uw bezwaar. 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. Indien daarvoor naar uw mening aanleiding bestaat, kunt 
u de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM 
Rotterdam, verzoeken een voorlopige voorziening to treffen. 

Hoogach end, 

r0 
Burgeme ster van Dordrecht 
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DORDRECHT $0 

Postadres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT 

Dienst Operationele Samenwerking 
Unit Luchtvaartpolitie 
Groep Luchtvaarttoezicht 
Thermiekstraat 2 
1117 BC Schiphol-Oost 
Postbus 100 
3970 AC Driebergen 

Datum 	16 april 2015 

Ons kenmerk 1413071 

Bijlage(n) 	Sluiting Iuchtruim 27-04-2015 

Gegevens vliegtuigen 

Vluchtroute Fokker Four 

Betreft 	Wijziging aanvraag sluiting Iuchtruim 

Geachte heer/mevrouw, 

Per brief van 19-02-2015 (zle bijlage) heb ik als burgemeester van Dordrecht 
een aanvraag Ingediend voor het sluiten van het Iuchtruim boven Dordrecht op 
27 april 2015. De sluiting van het Iuchtruim gedurende de periode tussen 10.00 
uur en 14.00 uur houdt verband met de komst van de koninklijke familie naar 
Dordrecht voor de viering van Koningsdag. 

In de eerdere aanvraag stonden een aantal uitzonderingen op het vliegverbod. 
De onder 'f' vermeldde uitzondering komt te vervallen: Luchtvaartuigen die 
mogelijk gebruikt gaan warden voor het programma (helikopter bloemen). In 
pleats van bovengenoemde uitzondering wil ik u verzoeken de volgende 
uitzondering op het vliegverbod toe te staan: 

Vier vliegtuigen van Fokker (Fokker Four) die gebruikt gaan worden voor het 
programma. 

De gegevens van de vliegtuigen en de vluchtroute zijn als bijlagen hij deze brief 
gevoegd. 

Indien zal worden afgeweken van de genoemde tijdstippen zal dit onmiddellijk 
gemeld warden aan de Luchtvaartpolitie. 

'\, 

Ho \ achtend, 

De b rgerrre-eger van Dordrecht 
Brok 

Stads Bestuurs Centrum 

Spuiboulevard 300 

DORDRECHT 

T 14078 

F 770 82 54 
www.dordrecht.n1 

Contactpersoon 
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DORDRECHT $000) 

VERSLAG 

Betreft 	Veiligheidskolom 

Datum 	1 december 2014 

Tijdstip 	15.00-17.00 uur 

Locatie 	Vergaderkamer 3, stadskantoor 

Aanwezig 

geeft een toelichting op de organisatiestructuur voor Koningsdag. Er is een 
stuurgroep met daaronder een kernteam. Daarnaast is er een coordinatiegroep 
voor het inhoudelijke programma en een coordinatiegroep voor veiligheid. 

geeft een toelichting op het programme. Bij Koningsdag 2015 wordt voor 
het eerst 1 gemeente bezocht. Het programma speelt zich of in Dordrecht, zal 
ook de regio tonen en het zal moderner zijn dan voorgaande jaren. De route 
loopt langs het Groothoofd, de Grote Kerk, het Scheffersplein, het Hof en het 
Statenplein. 

Vanuit de Dienst Bewaken en Beveiligen is het verzoek gedaan om een paar 
keer aan te sluiten bij dit overleg. Aanvragen voor het organiseren van 
evenementen op Koningsdag worden door Dordrecht Marketing eerst in dit 
overleg ingebracht. Bij de politie wordt er een DGBO opgezet voor de reguliere 
evenementen op Koningsdag. 

Een belangrijk aandachtspunt zijn de dwarsverbanden en overlappingen tussen 
de verschillende taakvelden. Het multiteam zal aansluiten bij de werkgroep 
vergunningverlening en zullen op reguliere wijze met een multi-advies komen. 

Defensie heeft aanbod gedaan om capaciteit te leveren. Dit vereist dat de 
capaciteitsvraag goed gedefinieerd wordt. Contactpersoon is 

Er zal nog voor de kerst een evaluatiemodel worden gemaakt, zodat er nog 
tijdens het proces geevalueerd kan worden. De stuurgroep komt 8 december 
met inhoudelijke uitgangspunten en op 19 december met uitgangspunten inzake 
veiligheid. 
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Datum 	1 december 2014 

De Boulevard of Dance zal plaatsvinden van 16.00 tot 21.00 uur. De politie heeft 
positief geadviseerd op het verzoek van de organisatie om at om 14.30 uur 
publiek toe to laten. De politie komt samen met OM en VRZHZ tot een integraal 
advies. Normaal sluit de horeca na de Boulevard of Dance. Of dit nu ook het 
geval is hangt of van het programma van het oranjecomite. 

Wat betreft communicatie neemt de politie inlichtingen en afstemming met de 
RVD op zich. Zij maakt hierover afspraken met de crisiscommunicatie binnen de 
VRZHZ. Dit punt wordt ook meegenomen In het multi-advies. 

In de stuurgroep is een speciaal logo voor Koningsdag 2015 gepresenteerd. 
Richtlijnen voor gebruik zullen volgende week beschikbaar zijn. Het logo zal ook 
worden gepresenteerd aan de pers. 

Rijkswaterstaat en de zeehavenpolitie zullen er voor moeten zorgen dat er 
tijdens de Grande Parade geen pleziervaart op het water is. 

Er moet een totaal projectplan komen voor de gemeenteraad. Basis is dat er 
geen rekeningen worden verstuurd. Er is 7,5 ton beschikbaar. Concept 
projectplan klaar in december. 

Tussen Kerst en Oud & Nieuw zal dit overleg tenzij er echte noodzaak is niet 
samenkomen. 

Acties: 
Wat Wie 
Programmavoorstel incl. route wanneer gereed 
rondsturen 

I 

Projectorganisatie incl. namen en contactgegevens 
deze week rondsturen 
Dlnsdag 2 december actielijst incl. planning 
aanleveren 

Allen 

Agendapunt volgende overleg: overlap tussen 
taakvelden 

1 

Agendapunt volgende overleg: C2000, P2000 en 
reguliere verbindingen 

I 

Wel/niet doorgaan koopzondag 26 april 
Wel/geen activiteiten In het centrum op 
zondagochtend 26 april 
Integraal advies Boulevard of Dance 
Sluitingstijd horeca 27 april 
(Crisis)communicatie, inlichtingen en afstemming 
RVD -> wie doet wat? 
Geen pleziervaart op het water tijdens Grande 
Parade 
Overzicht reguliere activiteiten Koningsdag, incl. 
uiterlijke aanmelddatum 
Toelichting werkwijze aanvraag militaire bijstand 
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DORDRECHT 0,00 

VERSLAG 

Betreft 	Veiligheidskolom 

Datum 	 2 februari 2015 

Tijdstip 	15.00-17.00 uur 

Locatie 	Vergaderkamer 3, stadskantoor 

Aanwezig 

Actieli'st 

Er komt geen aparte brief met het verzoek om het plaatsen van tappunten te 
melden. Dit punt is meegenomen in het verslag van de bijeenkomst die er 
eerder is geweest met horeca ondernemers. 

Waar moet het tijdelijk verbieden van de terrassen geregeld worden? De APV 
vormt de grondslag en daarnaast moet er een algemene publicatie komen. Het 
lijkt sowieso handig om een lijstje te maken van zaken die algemeen 
gepubliceerd moeten gaan worden. 

In de stuurgroep van volgende week zal worden voorgesteld om in ring 4 geen 
alcohol en uitstallingen op de openbare weg toe te staan. Ook belangrijk dat er 
aandacht is voor straatmuzikanten. De winkeltijden zullen worden geregeld in de 
noodverordening. 

Horeca en woningen langs de route zijn toegankelijk. 

Organisator, gemeente, is verantwoordelijk voor wegslepen. Stadsbeheer stelt 
een verkeersbesluit op dat er op bepaalde plekken niet geparkeerd mag 
worden. 

Er zullen 2 momenten plaatsvinden waarop een grote groep bewoners 

geInformeerd gaan worden. Het eerste moment is na 16 februari als de website 
online gaat en het tweede moment zal zijn na de bekendmaking van het 
programma. Het idee is om rondom dit laatste moment een bijeenkomst te 
organiseren. 

Alle draaiboeken zijn 6 april gereed. Politie heeft behoefte aan een planning 
rondom telecom. Vanuit de VR is er een projectleider aangewezen voor telecom. 

Werkterrein dat overeenkomt met ijsbaan maken waar opgebouwd kan worden 
binnen vier dagen, vanaf vrijdag. Markt komt clan op anclere locatie. 
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Datum 	2 februari 2015 

Hoe en waar worden mensen van toezicht ingezet? Kunnen zij worden ingezet 
bij toegang tot ring 2. Is er al een overzicht van vrijvvilligers? Zijn dit mensen 
van binnen de organisatie en geldt dit als werkuren of niet? Mag geen verschil 
zijn tussen sectoren. Ook belangrijk voor accreditatie. Moeten minimaal twee 
mensen per accreditatiepoortje staan. Hoeveel zijn dit er? Ongeveer 15 tot 18 
poortjes. 

EODD: explosieven opruimingsdienst defensie. Defensie bijstand kan voor 
specifieke capaciteit sowieso. Ligt lets anders als het om taken gaat die ook door 
anderen uitgevoerd kunnen worden. 	maakt aanvraag op voor 
burgemeester, maar moet van aanvragende partij horen wat er nodig is. 
Donderdag overleg tussen politie, DM en 

Tijdschema opbouw locaties  
Nu nog veel onduidelijk. Binnenstad zo veel mogelijk ontzien. Kan niet in een 
dag worden opgebouwd. Groothoofd zaterdag opbouw en dinsdag weer weg. 
Grote Kerk: beginnen op woensdag. Zondagsdienst gaat door tot 12.00 uur. 
Afbouw Grote Kerk is woensdag klaar. Nog onduidelijk waar het podium in de 
Kerkstuin geplaats gaat worden. Hekken worden zo Iaat mogelijk geplaatst. 
Scheffersplein: podium met decor. Bouwen vanaf vrijdag en woensdagochtend 
klaar. Deel van terrassen moet dan weg. 
Rondom Hof weinig moeilijkheden. Bouwen op zondag, maar houden rekening 
met zondagsrust. 
Statenplein: nog onduidelijkheid. Komt een groot podium. Woensdag afbakenen 
werkterrein, vanaf donderdag opbouwen. Winkels kunnen dan nog openblijven, 
er is voldoende Ioopruimte. 
Havengebied: plaatsen led schermen. Daar kan doorgang plaatsvinden. 
Plaatsing vanaf vrijdag. Opdracht richting leveranciers om het hufterproof achter 
to laten. Wel objectbeveiliging en surveillance van twee man op fiets. 
Andere locaties: zoveel mogelijk op laatste moment afsluiten. Er is om de 
kerkdienst, markt en open winkels heen gepland. Daardoor moet er wel al op 
woensdag begonnen worden. 

't Peerdt is de enige horecagelegenheid in ring 2. 

Faciliteiten voor toegangspoorten t.b.v. accreditatie? Moet dit worden 
meegenomen in het hekkenplan? Is afhankelijk van locatie. 
Vanaf zaterdag at autovrij maken. Aandacht voor bevoorrading van 
ondernemers. 

Portofoon via evenementenbureau bij poortjes. 

Acties: 
Wat Wie Op 

Iijst 

Deadline Afgehandeld 

Overzicht van zaken die 
gepubliceerd moeten 
worden 

I 2 feb 30 feb 

Overzicht opbouw 2 feb 9 feb 
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Datum 	2 februari 2015 

locaties doorsturen 
In hoeverre is er bij de 
VR i.r.t. telecom 
behoefte aan bijstand 
van defensie? 

19 
jan 

26 jan 

Overzicht maken van 
alle punten die met 
bewoners besproken 
moeten gaan worden 

Werkgroep 
communicatie/ 
( 

19 
jan 

Telecom 15 
dec 

P2000, C2000 Politie/VR 15 
dec 

Hoe om to gaan met 
open zijn van winkels 
op zondag en 
Koningsdag en 
doorgaan markt? 

'Stuurgroep 15 
dec 

9 feb 

Tijdelijk intrekken 
terrasvergunningen op 
nemen in 
noodverordening 

15 
dec 

mrt 

Coordinator vrijwilligers 
voor gemeente 

15 
dec 

26 jan 

Communicatie richting 
bewoners binnen de 
ringen wordt onderling 
afgestemd 

i 

8 
dec 

Overzicht reguliere 
activiteiten Koningsdag 

i 1 
dec 

Melden punten die in 
verordening geregeld 
moeten worden bij 

Allen 8 
dec 

Regelen Iunchpakketten 8 
dec 

April 

Afqehandeld 

Projectorganisatie incl. 
namen en 
contactgegevens 
rondsturen 

1 
dec 

8 dec 

Dinsdag 2 december 
actielijst incl. planning 
aanleveren 

Allen 1 
dec 

8 dec 

(Crisis)communicatie, 
inlichtingen en 
afstemming RVD -> wie 
doet wat? 

Politie/ 1 
dec 

8 dec 
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Datum 	2 februari 2015 

Integraal advies 
Boulevard of Dance 

Politie/OM/VRZHZ 1 
dec 

- 11 dec 

Programmavoorstel 
incl. route wanneer 
gereed rondsturen 

1 
dec 

9 dec 9 dec 

Rondsturen 
aanvraagformulier 

bijstand defensie 

I 8 
dec 

9 dec 9 dec 

Past de inzet van 
defensie bij de 
feestelijke uitstraling 

Stuurgroep 8 

dec 

15 dec 

Contact opnemen met ( 8 
dec 

15 dec 15 dec 

Communicatie naar 
buiten toe uiterlijke 
aanmelddatum 

, 8 
dec 

15 dec 

Brief namens 	aan 
regiegroep: oproep om 
strikt de 
aanvraagtermljnen 
voor evenementen to 
handhaven. 

I 15 
dec 

19 dec 16 dec 

Personele bijstand 
agenderen 

15 

dec 

5 jan 5 jan 

Opstellen overzicht 
draaiboeken: wie, wat 
en wanneer 

5 jan 19 jan 12 januari 

Artiestenlijst BoD 
doorsturen 

5 jan 12 jan 6 jan 

Heeft wens van 
tijdelijke drooglegging 
alleen betrekking op 
het vergunde 
evenement of ook op 
horecagelegenheden? 

15 
dec 

12 jan 12 jan 

Bekendmaken data 
trainingsactiviteiten 

15 
dec 

12 jan 9 januari 

Rondsturen artiesten 
BoD 

15 
dec 

19 dec 6 jan 

Een brief van de 
burgemeester naar de 
organisatoren van de 
BoD met zaken die ze 
mee moeten nemen in 
vergunningaanvraag 

15 
dec 

Januari 9 jan 

Inventariseren 
geInteresseerden voor 
contact met 
Amstelveen 

8 
dec 

Eind jan 12 jan 

Hoe om to gaan met ? 15 19 jan 
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Datum 	2 februari 2015 

eventuele claims? dec 
Inventariseren bij 

werkgroepleden 
eventuele verlofstop 

.. 
I 8 

dec 
19 jan 

Geluidsproductie 
activiteiten in het 

centrum op 

zondagochtend 26 april 
tot 12.00 uur 

1 

dec 
Januari jan 

Sluitingstijd horeca en 

evt. avondprogramma 
van oranjecomite op 27 
april? 

i 1 

dec 
Januari jan 

Onderzoeken 
mogelijkheid en kosten 

om externen tijdelijk 
toegang te geven tot 
onze schijf 

. 
15 
dec 

12 jan 19 jan 

Afspraken pleziervaart 
op het water tijdens 
Grande Parade 

'Politie 
1 
dec 

5 jan 19 jan 

Inventariseren en 
werven benodigde 
vrijwilligers agenderen 
voor eerste overleg 
januari 

8 
dec 

1 jan 

Verslag van 
scenariosessie 19 
december rondsturen 

15 
dec 

26 jan 23 jan 

Format aanreiken t.b.v. 
financiering 

1 8 
dec 

26 jan 23 jan 

Brief naar horeca 
ondernemers met het 

verzoek het te melden 
wanneer men 

buitentaps plaatst 

26 
jan 

2 feb 2 feb 

Nagaan of wegslepen 

apart geregeld moet 
worden, ook aandacht 

voor handhaving. 

26 

jan 
2 feb 2 feb 

Inventariseren deadline 
draaiboeken 

26 
jan 

9 feb 2 feb 

Rondsturen 
voorbeelden van 
verordening en melden 
termijn waarop punten 
voor verordening 
binnen moeten zijn 

8 
dec 

2 feb 

Tijdschema opbouw 
	

12 
	

26 jan 
	

2 feb 
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Datum 	2 februari 2015 

locaties jan 

Aanvullen/aanpassen 
mijlpalenplanning 

Allen 5 jan 19 jan 2 feb 
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DORDRECHT liej) 

VERSLAG 

Betreft 	Veiligheidskolom 

Datum 	2 maart 2015 

Tijdstip 	15.00-17.00 uur 

Locatie 	Vergaderkamer 3, stadskantoor 

Aanwezig 

• (NCTV) 

(VRZHZ) 

(Gemeente/OOV) 

Openstaande acties: 
Autovrij en autoluw maken: alles kan via verkeersmaatregelen worden geregeld. 
Hoeft niet in noodverordening wel goede vooraankondigingen doen. Er moet wel 
een verkeersbesluit komen. Dat gaat via, stadsbeheer. 

-> P 	legt contact met stadsbeheer 

Baloe Beer krijgt eenmalig voor een paar dagen een lets groter terras. 

Sluiting luchtruim: alleen uitzondering als het strikt noodzakelijk is. De 
luchtruimsluiting en de stremming van de rivier gaat deze week uit. 

-> P 	geeft dit door aan programmakolom 

Stand van zaken werkgroepen: 
In de regio kan men nog tot 16 maart aanvragen voor evenementen indienen. 
Alle vergunde evenementen en de veiligheidsringen worden in LCMS gezet. Hier 
kan in een volgend overleg een presentatie over gegeven worden. 

Er komen rond de 20 controlepoortjes voor accreditatie. Liefst bemand met 
medewerkers van stadskantoor. Het is een grote en logistieke operatie. Meer 
sturen op tijdslimiet. Mensen moeten op tijd namen aanleveren. Uiterlijke datum 
is 16 maart. 
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Datum 	2 maart 2015 

Vrijwilligers: 
Voor accreditatie zijn vrijwilligers nodig. De vrijwilligers die nodig zijn voor de 
bouwploegen en voor gastheerschap worden geinventariseerd door Marianne 
van Rijsbergen. 

De beschikbare capaciteit van Toezicht moet verdeeld gaan worden. 
Contactpersoon bij Toezicht is 

Op de boten in de Nieuwe Haven, de Houttuinen en de Knolhaven mogen 
maximaal 6 personen aanwezig zijn. Dit betreft de eigenaar en zijn gezin, geen 

introduces. 

Multi advies evenementen na 20.00 uur: 
Advies om gezien aanwezigheid van politie tot 24.00 uur een eindtijd van 23.00 
uur te hanteren. Eindtijden van ondernemingen zijn hierin niet meegenomen. Is 
een advies uitsluitend voor dit jaar. Meeste verzoeken hebben betrekking op 
buitentaps en live muziek. Afgesproken wordt om een eindtijd van 23.00 uur te 
hanteren. 

Gebied aanwijzen uitserveren: 
Afgesproken wordt om eenmalig toe te staan dat men op het terrasgebied en 
een paar meter er buiten mag serveren. Dit zal verder niet gereguleerd of 
gehandhaafd worden. 

-> 	 (OZHZ) zetten gedragslijn op papier voor het horeca. 
Volgende week terug in vergadering 

-> volgende week op agenda: toelichting slecht weer scenario 

Acties: 
Wat Wie Op 

lijst 
Deadline Afgehandeld 

Contact met 
gemeentesecretarissen 
Zwijndrecht en 
Papendrecht 

r 9 feb 23 feb 

Overzicht van zaken die 
gepubliceerd moeten 
worden 

r 2 feb 2 mrt 

In hoeverre is er bij de 
VR i.r.t. telecom 
behoefte aan bijstand 
van defensie? 

19 
jan 

26 jan 

Overzicht maken van 
alle punten die met 
bewoners besproken 
moeten gaan worden 

Werkgroep 
communicatie/ 

19 
jan 

Telecom 15 
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Datum 	2 maart 2015 

dec 

Tijdelijk intrekken 

terrasvergunningen op 
nemen in 
noodverordening 

15 
dec 

mrt 

Communicatie richting 
bewoners binnen de 

ringen wordt onderling 

afgestemd 

E 8 

dec 

Overzicht reguliere 

activiteiten Koningsdag 

( 1 

dec 

Melden punten die in 

verordening geregeld 
moeten worden bij 

Allen 8 

dec 

Regelen lunchpakketten V. 	' 8 

dec 
April 

Afqehandeld  

Projectorganisatie incl. 
namen en 
contactgegevens 
rondsturen 

1 

dec 
8 dec 

Dinsdag 2 december 
actielijst incl. planning 
aanleveren 

Allen 1 

dec 
8 dec 

(Crisis)communicatie, 
inlichtingen en 
afstemming RVD -> wie 
doet wat? 

Politie, 1 
dec 

8 dec 

Integraal advies 
Boulevard of Dance 

Politie/OM/VRZHZ 1 

dec 
11 dec 

Programmavoorstel 

incl. route wanneer 
gereed rondsturen 

N 1 
dec 

9 dec 9 dec 

Rondsturen 
aanvraagformulier 
bijstand defensie 

I 8 
dec 

9 dec 9 dec 

Past de inzet van 
defensie bij de 
feestelijke uitstraling 

Stuurgroep 8 

dec 
- 15 dec 

Contact opnemen met 

_ 

1 8 
dec 

15 dec 15 dec 

Communicatie naar 
buiten toe uiterlijke 
aanmelddatum 

. 
8 
dec 

- 15 dec 

Brief namens 	aan 
re.giegroep: oproep om 

. 
15 
dec 

19 dec 16 dec 
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Datum 	2 maart 2015 

strikt de 
aanvraagtermijnen 
voor evenementen te 
hand haven. 

Personele bijstand 
agenderen 

15 
dec 

5 jan 5 jan 

Opstellen overzicht 

draaiboeken: wie, wat 
en wanneer 

5 jan 19 jan 12 januari 

Artiestenlijst BoD 

doorsturen 

5 jan 12 jan 6 jan 

Heeft wens van 
tijdelijke drooglegging 
alleen betrekking op 
het vergunde 
evenement of ook op 
horecagelegenheden? 

, 15 
dec 

12 jan 12 jan 

Bekendmaken data 
trainingsactiviteiten 

15 
dec 

12 jan 9 januari 

Rondsturen artiesten 
BoD 

15 
dec 

19 dec 6 jan 

Een brief van de 
burgemeester naar de 
organisatoren van de 
BoD met zaken die ze 
mee moeten nemen in 
vergunningaanvraag 

,. 15 
dec 

Januari 9 jan 

Inventariseren 
geinteresseerden voor 
contact met 
Amstelveen 

8 
dec 

Eind jan 12 jan 

Hoe om te gaan met 
eventuele claims? 

? 15 

dec 

19 jan 

Inventariseren bij 
werkgroepleden 
eventuele verlofstop 

8 
dec 

19 jan 

Geluidsproductie 
activiteiten in het 
centrum op 
zondagochtend 26 april 
tot 12.00 uur 

1 
dec 

Januari jan 

Sluitingstijd horeca en 
evt. avondprogramma 
van oranjecomite op 27 
april? 

1 
dec 

Januari jan 

Onderzoeken 
mogelijkheid en kosten 
om externen tijdelijk 
toegang te geven tot 
onze schijf 

15 
dec 

12 jan 19 jan 
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Datum 	2 maart 2015 

Afspraken pleziervaart 
op het water tijdens 
Grande Parade 

Politie 
1 
dec 

5 jan 19 jan 

Inventariseren en 
werven benodigde 
vrijwilligers agenderen 
voor eerste overleg 
januari 

8 
dec 

1 jan 

Verslag van 
scenariosessie 19 
december rondsturen 

15 
dec 

26 jan 23 jan 

Format aanreiken t.b.v. 
financiering 

8 
dec 

26 jan 23 jan 

Brief naar horeca 
ondernemers met het 
verzoek het te melden 
wanneer men 
buitentaps plaatst 

I 26 
jan 

2 feb 2 feb 

Nagaan of wegslepen 
apart geregeld moet 
worden, ook aandacht 
voor handhaving. 

I 26 
jan 

2 feb 2 feb 

Inventariseren deadline 
draaiboeken 

26 
jan 

9 feb 2 feb 

Rondsturen 
voorbeelden van 
verordening en melden 
termijn waarop punten 
voor verordening 
binnen moeten zijn 

8 
dec 

2 feb 

Tijdschema opbouw 
locaties 

12 
jan 

26 jan 2 feb 

Aanvullen/aanpassen 
mijlpalenplanning 

Allen 5 jan 19 jan 2 feb 

Coordinator vrijwilligers 
voor gemeente 

15 
dec 

26 jan 9 feb 

Hoe om te gaan met 
verminderd redzamen 
in de Grote Kerk 

I 9 feb 16 feb 

In beeld brengen 
kosten technische 
realisatie 

.. 
9 feb 16 feb 16 feb 

P2000, C2000 Politie/VR 15 
dec 

18 feb 

Advies richting 
stuurgroep inzake 
opschaling tot Grip 4 

F 9 feb 16 feb 23 februari 

Overzicht opbouw 
locaties doorsturen 

I 2 Feb 9 feb 23 februari 
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Datum 	2 maart 2015 

Hoe om to gaan met 
open zijn van winkels 
op zondag en 

Politie/ 15 
dec 

9 feb 2 maart 

Koningsdag en 
doorgaan markt? 
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DORDRECHT 

VERSLAG 

Betreft 	Veiligheidskolom 

Datum 	5 januari 2015 

Tijdstip 	15.00-17.00 uur 

Locatie 	Vergaderkamer 3, stadskantoor 

Aanwezig 	 (GHOR) 

(Gemeente/00V) 

(Politie) 

(Politie) 

(Politie) 

(Politie) 

(OZHZ) 

(VRZHZ) 

(VRZHZ) 

(Dordrecht Marketing) 

• (Dordrecht Marketing) 

• (SOD) 

(OM) 

(Livetime) 

(Livetime) 

(Gemeente/OOV) 

De taken van 	worden verdeeld. Een deel wordt opgepakt door 
' en een aeel door medewerkers van Livetime. 

Volgende week worden er presentaties gegeven over de inhoudelijke programma 
onderdelen. 

19 december heeft er een goede sessie plaatsgevonden. Uiteindelijke besluiten 
worden genomen in de driehoek plus op 2 februari. In terugkoppeling van de 
19de staan ook een aantal As dit zijn actiepunten. Er komt nog een formeel 
verslag. 

Vandaag vindt er nog een overleg plaats over pleziervaart bij de politie. 

Doorlopen actielijst: 
Er is een oproep gedaan voor punten die in de (nood)verordening geregeld 
moeten worden. 	heeft een aantal punten aangeleverd en punten van 
politie staan in de notitie. De locatie van de ringen is van belang voor de 
verordening en het vrij to maken gebied. 

De ringen zijn waarschijnlijk over twee weken definitief, nu ligt er al een 
concept. Er komen nog aanpassingen vanuit het verkeersoverleg van 
Definitief wordt het na 2 februari. Over twee weken kan het in dit overleg 
gepresenteerd worden. De scenario's worden op dit moment verder uitgewerkt. 
Het NCTV leveren de dreigingsscenario's aan. De noodverordening komt 
waarschijnlijk eind maart. 
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Datum 	15 december 2014 

Accreditatie: proces in gang gezet. Lijsten met namen naar 
sturen met versiebeheer. 

er is gesproken over park en ride en openbaar vervoer. Ook is er al een 
hekkenplan gemaakt voor de route o.a. langs de rivier. Binnen twee weken komt 
er een conceptverkeersplan. Hier komen nog calamiteitenroutes en iets van 
GHOR bij. Het medisch plan is besproken met betrokken ehbo clubs en GHOR. 
GHOR moet hier nu gevolg aan geven en dan volgt een nader gesprek. 
Bob: artiesten onder voorbehoud bekend. Er komen 4 artiesten naar Dordrecht. 

Aandacht voor verplaatsingen van bezoekers door activiteiten na vertrek Koning. 
Volgende week woensdagochtend worden horeca ondernemers geInformeerd 
over gang van zaken Koningsdag. Openen terrassen etc. Hier zijn o.a. Piet 
Sleeking en 	 bij aanwezig. Initiatief ligt bij 	 Veel 
horeca in binnenstad wil naar buiten toe. In APV staat dat het bevoegd gezag 
terrassen tijdelijk kan sluiten. Er zijn 34 terrassen langs de route. Belangrijk om 
ondernemers goed to betrekken. 
Burgemeester neemt zelf contact op met Grote Kerk over niet doorgaan van 
kerkdienst op 26 april. 

Er moet wellicht een brief van de gemeente aan burgers komen m.b.t. de 
bereikbaarheid van het evenementengebied voor thuiszorg medewerkers.. 

De burgemeester heeft aangeoeven dat hij wil dat het op straat tijdens de 
kerkgang rustig is. 	 en hun planning bepalen doorgaan van andere 
activiteiten. Planning 	 volgende week gereed. Opbouw podia moet 
gereed zijn voordat de 	 plaatsvinden. 

Mogelijkheden voor documentenbeheer: wiki, toegang interne schijf, site onder 
website. 	 komt volgende week met een voorstel. 

Planning personele bijstand politie ligt op schema. Na vaststelling ringenmodel 
wordt duidelijk hoeveel mensen er nodig zijn. 23ste wordt bijstand formeel 
aangevraagd. 

Locatie van nazit is nog niet bekend. Museum, Leerpark of Energiehuis. 

Goede afstemming tussen de diverse draaiboeken is belangrijk. Ze mogen elkaar 
niet tegenspreken. 

Dordrecht Marketing onderhoudt het contact met de NS. 	 maken 
een minutenschema. 
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Datum 	15 december 2014 

Acties: 
Wat Wie Op 

lijst 
Deadline Afgehandeld 

Aanvullen/aanpassen 
mijlpalenplanning 

Allen 5 jan 19 jan 

Opstellen overzicht 
draaiboeken: wie, wat 
en wanneer 

5 jan 19 jan 

Ai ,iestenlijst BoD 
doorstu ren 

5 jan 12 jan 6 jan 

Agenderen presentatie 
ringen 

5 jan 19 jan 

Overzicht taakverdeling 
taken ' 

I 5 jan 12 jan 

Telecom 15 
dec 

P2000, C2000 Politie/VR 15 
dec 

Hoe om te gaan met 
open zijn van winkels 
op Koningsdag? 

? 15 
dec 

Hoe om te gaan met 
eventuele claims? 

? 15 
dec 

Tijdelijk intrekken 
terrasvergunningen? 

15 
dec 

26 jan 

Heeft wens van 
tijdelijke drooglegging 
alleen betrekking op 
het vergunde 
evenement of ook op 
horecagelegenheden? 

15 
dec 

12 jan 

Onderzoeken 
mogelijkheid en kosten 
om externen tijdelijk 
toegang te geven tot 
onze schijf 

_ 	. 
15 
dec 

12 jan 

Bekendmaken data 
trainingsactiviteiten 

15 
dec 

12 jan 9 januari 

Agenderen concept 
verkeersplan 

.. 
15 
dec 

22 jan 

Verslag van 
scenariosessie 19 
december rondsturen 

• 15 
dec 

19 dec 

Coordinator vrijwilligers 
voor gemeente 

15 
dec 

5 jan 

Rondsturen artiesten 
BoD 

15 
dec 

19 dec 

Een brief van de 
burgemeester near de 
organisatoren van de 

I 15 
dec 

Januari 
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Datum 	15 december 2014 

BoD met zaken die ze 
mee moeten nemen in 
vergunningaanvraag 
Inventariseren 
aanvragen en termijnen 
bijstand defensie 

8 
dec 

? 

Collegevoorstel 
cancelen koopzondag 
26 april 

8 
dec 

Eind 
januari 

Format aanreiken t.b.v. 
financiering 

8 
dec 

Januari 

Collegevoorstel: Niet 
doorgaan koopzondag 
26 april 

8 
dec 

Geluidsproductie 
activiteiten in het 
centrum op 
zondagochtend 26 april 
tot 12.00 uur 

1 
dec 

Januari 

Sluitingstijd horeca en 
evt. avondprogramma 
van oranjecomite op 27 
april? 

' 1 
dec 

Januari 

Communicatie richting 
bewoners binnen de 
ringen wordt onderling 
afgestemd 

8 
dec 

Afspraken pleziervaart 
op het water tijdens 
Grande Parade 

Politie 
1 
dec 

5 jan 

Overzicht reguliere 
activiteiten Koningsdag 

1 
dec 

Tijdig In beeld brengen 
van eventuele 
uitbreiding van 
capaciteit inzake 
verbindingen 

Allen 8 
dec 

Stukken kerngroep 
doorsturen 

. 
8 
dec 

- - 

Melden punten die in 
verordening geregeld 
moeten worden bij 

Allen 8 
dec 

Rondsturen 
voorbeelden van 
verordening en melden 
termijn waarop punten 
voor verordening 
binnen moeten zijn 

8 
dec 

Inventariseren 
geInteresseerden voor 

8 
dec 

Eind jan 
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Datum 	15 december 2014 

contact met 
Amstelveen 

Regelen Iunchpakketten \ 8 
dec 

April 

Inventariseren en 

werven benodigde 
vrijwilligers agenderen 

voor eerste overleg 
januari 

8 

dec 

1 jan 

Inventariseren bij 
werkgroepleden 
eventuele verlofstop 

I 8 

dec 

Projectorganisatie incl. 
namen en 
contactgegevens 
rondsturen 

1 

dec 
8 dec 

Dinsdag 2 december 
actielijst incl. planning 

aanleveren 

Allen 1 
dec 

8 dec 

(Crisis)communicatie, 
inlichtingen en 
afstemming RVD -> wie 
doet wat? 

Politie/ 1 

dec 
8 dec 

Integraal advies 
Boulevard of Dance 

Politie/OM/VRZHZ 1 
dec 	  

- 

9 dec 

11 dec 

-1 
9 dec Programmavoorstel 

incl. route wanneer 
gereed rondsturen 

I 1 

dec 

Rondsturen 
aanvraagformulier 
bijstand defensie 

" 8 
dec 

9 dec 9 dec 

Past de inzet van 
defensie bij de 

feestelijke uitstraling 

Stuurgroep 8 

dec 
- 15 dec 

Contact opnemen met 

_ 

( 8 
dec 

15 dec 15 dec 

Communicatie naar 
buiten toe uiterlijke 
aanmelddatum 

I 8 
dec 

- 15 dec 

Brief namens 	an 

regiegroep: oproep om 
strikt de 
aanvraagtermijnen 
voor evenementen to 
hand haven. 

15 
dec 

19 dec 16 dec 

Personele bijstand 

agenderen 

r 15 

dec 

5 jan 5 jan 
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DORDRECHT 

VERSLAG 

Betreft 	Veiligheidskolom 

Datum 	8 december 2014 

Tijdstip 	15.00-17.00 uur 

Locatie 	Vergaderkamer 5, stadskantoor 

Aanwezig 	 (VRZHZ) 

(VRZHZ) 

(Gemeente/00V) 

(Gemeente/Kabinet 

(Politie) 

(Politie) 

(OZHZ) 

(VRZHZ) 

(VRZHZ) 

(OM) 

(Gemeente/00V) 

Er zijn contacten gelegd met Amstelveen. Er is waarschijnlijk vanuit meerdere 
werkgroepen interesse in de ervaringen van Amstelveen. 	inventariseert wie 
er aan willen sluiten bij een gesprek. 

heeft contact gehad met 	, hij begeleidt aanvragen voor bijstand 
van defensie. De vraag is wel of defensie past in de feestelijke uitstraling die 
Koningsdag moet hebben. Dit zal warden afgetast in de stuurgroep. 

De vraag of koopzondag op 26 april door moet gaan staat nog steeds open. Er 
moet een voorstel naar het college om koopzondag eenmalig to cancelen. 

In het programma voor Koningsdag ligt de nadruk op Dordrecht en bij de 
Grande Parade wordt de verbinding gezocht met de Drechtsteden. Een 
aandachtspunt in de route zijn de terrasvergunningen op het Scheffersplein. 

Het integrale advies voor de Boulevard of Dance moet zich richten op het 
vervroegen van het aanvangstijdstip. Na dit overleg zullen politie, VRZHZ en OM 
hier samen naar kijken. Het advies kan daarna richting de stuurgroep. 

Onduidelijk is er nog over de sluitingstijden van de horeca. Ze zullen 
waarschijnlijk niet allemaal om 21.00 uur sluiten. Het is mogelijk dat het 
oranjecomite ook een avondprogramma gaat verzorgen. 

Met betrekking tot crisiscommunicatie vindt er afstemming plaats tussen de 
bestuursvoorlichter, politievoorlichter en voorlichter van de VRZHZ. 

Tijdens Koningsdag vinden er altijd meerdere evenementen plaats en de kans 
bestaat dat dit er komend jaar meer dan anders zullen zijn. Wat betreft 
vergunningaanvragen wordt in de regio vastgehouden aan de termijn van 6 
weken voor kleine evenementen en 10 weken voor grote evenementen. In 

1)4 
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Datum 	8 december 2014 

Dordrecht zal er naar buiten worden gecommuniceerd om vanwege deze 
speciale Koningsdag alle evenementen 10 weken van te voren aan te vragen. 
Het later indienen van een aanvraag kan i.v.m. capaciteitstekort leiden tot het 
weigeren van een vergunning. 

Wat betreft accreditatie zullen de gegevens van pandeigenaren langs de 
basisroute worden opgevraagd. Wanneer de ringen bekend zijn kan er verder 
actie worden ondernomen. Hierover is contact tussen 	en politie. 

Woensdag 10 december is er regulier overleg van het multiteam. 	zal bij 
dit overleg aansluiten. 

Telefoonnummers die bekend zijn, kunnen voorrang krijgen bij drukte of 
storingen. Hulpdiensten moeten een vaste lijn hebben. Bewoners kunnen 
hulpdiensten in sommige gevallen alleen bereiken middels een vaste lijn. 
Crowdmanagement via mobiele telefoons is niet mogelijk als er masten 
uitvallen. Er zijn i.r.t. de verbindingen drie aandachtspunten: 
- Crisiscommunicatie: nummers te prioriteren die voorrang hebben bij het 
uitvallen van masten 
- Crowdmanagement: mogelijk aantal masten uitbreiden, dit kost 25.000,- per 
mast 
- NL alert of lichtkranten 
Het testen van C2000 en P2000 wordt meegenomen door de politie en de 
VRZHZ. 

Op 19 december worden o.l.v. het COT beleidsuitgangspunten en scenario's 
besproken met een uitgebreide driehoek. Bedoeling is om de discussiegroep zo 
beperkt mogelijk te houden. Overige genodigden kunnen meeluisteren vanuit de 

-tweede ring. Het stuk van de politie voor deze bijeenkomst wordt 15 december 
in de stuurgroep besproken. Donderdag zal er nog afstemming plaatsvinden 
tussen Roland en de politie. 

Acties: 
Wat Wie Op lijst Afgehandeld 
Programmavoorstel incl. route 
wanneer gereed rondsturen 

1 dec 9 dec 

Rondsturen aanvraagformulier 
bijstand defensie 

8 dec 9 dec 

Past de inzet van defensie bij 
de feestelijke uitstraling 

Stuurgroep 8 dec 

Inventariseren aanvragen en 
termijnen bijstand defensie 

8 dec 

Contact opnemen met 8 dec 

Collegevoorstel cancelen 
koopzondag 26 april 

8 dec 

Format aanreiken t.b.v. 
financiering 

I 8 dec 

Collegevoorstel: Niet doorgaan 
koopzondag 26 april 

8 dec 
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Datum 	8 december 2014 

Wel/geen activiteiten in het 
centrum op zondagochtend 26 
april tot 12.00 uur 

i 1 dec 

Integraal advies Boulevard of 
Dance 

Politie/OM/VRZHZ 1 dec 11 dec 

Sluitingstijd horeca en evt. 
avondprogramma van 
oranjecomite op 27 april? 

1 dec 

Communicatie richting 
bewoners binnen de ringen 
wordt onderling afgestemd 

r 
8 dec 

Geen pleziervaart op het water 
tijdens Grande Parade Politie 

1 dec 

Overzicht reguliere activiteiten 
Koningsdag 

' 1 dec 

Communicatie naar buiten toe 
uiterlijke aanmelddatum 

8 dec 

Tijdig in beeld brengen van 
eventuele uitbreiding van 
capaciteit inzake verbindingen 

Allen 8 dec 

Stukken kerngroep doorsturen 8 dec 
Melden punten die in 
verordening geregeld moeten 
worden bij 

Allen 8 dec 

Rondsturen voorbeelden van 
verordening en melden 
termijn waarop punten voor 
verordening binnen moeten 
zijn 

8 dec 

Inventariseren 
geinteresseerden voor contact 
met Amstelveen 

8 dec 

Apart of centraal regelen 
lunchpakketten 

Allen 8 dec 

Inventariseren en werven 
benodigde vrijwilligers 
agenderen voor eerste overleg 
januari 

8 dec 

Agenderen eventuele 
verlofstop 

Stuurgroep 8 dec 

Projectorganisatie incl. namen 
en contactgegevens 
rondsturen 

1 dec 8 dec 

Dinsdag 2 december actielijst 
incl. planning aanleveren 

Allen 1 dec 8 dec 

(Crisis)communicatie, 
inlichtingen en afstemming 
RVD -> wie doet wat? 

Politie/ 1 dec 8 dec 
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DORDRECHT 

VERSLAG 

Betreft 	Veiligheidskolom 

Datum 	9 februari 2015 

Tijdstip 	15.00-17.00 uur 

Locatie 	Vergaderkamer 5, stadskantoor 

Aanwezig 	 (SBC) 

(Gemeente/00V) 

; (Politie) 

(Politie) 

- (Dordrecht Marketing) 

(OZHZ) 

(VRZHZ) 

(VRZHZ) 

(Dordrecht Marketing) 

(Gemeente/00V) 

Mededelingen  

Dancetour: er liggen strijdige adviezen van politie en bereikbaarheid. 
Uitgangspunt is dat alle reguliere activiteiten (incl. de Dancetour) gewoon 
doorgang kunnen vinden. Belangrijk om de afsluitingen die nodig zijn voor de 
Dancetour of te stemmen met het verkeerspian. 

De Veiligheidsregio heeft gesproken met de organisatie van Zwijndrecht vorige 
week. Er zijn zorgen over de aanwezige kennis en ervaring. In kerngroep is 
vandaag gesproken over het felt dat er al meerdere communicatielijntjes lopen 
richting de buurgemeenten. De Drechtsteden moeten wel hun eigen feestje 
organiseren. Ze mogen daarvoor best weten wat er in Dordrecht wordt 
georganiseerd. 

De verwachting is dat men in de regio vergunningaanvragen te laat zal indienen. 
• zal de regiogemeenten nogmaals wijzen op de brief met termijnen. 

Alle projectleiders worden woensdag bijeen geroepen om hen te informeren over 

het accreditatieproces. 16 maart moeten alle namen van vrijwilligers binnen zijn. 

Defensiebijstand: 	 3. De 
aanvraag is waarschijnlijk volgende week klaar. 

Actiepuntenlijst  

De coordinatie van vrijwilligers loop via de werkgroep communicatie. 

is binnen de VRZHZ aanspreekpunt voor telecom zaken inzake 
KOningSaag. Er zijn nog een heleboel vragen en onduidelijkheden op dit punt. 
Misschien moet er een free WiFi zone komen. In het verleden is op veel plekken 
het netvverk uitgevallen. 
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Datum 	2 februari 2015 

Alle punten uit het hekkenplan en het ringenmodel zijn doorgegeven aan 
tekenaar van het verkeersplan. Het verkeersplan kan volgende week in dit 
overleg en in het kernteam worden gepresenteerd. De week daarna kan het in 
de stuurgroep worden behandeld. 

Stuu rq roep  
Er is ingestemd met alle besproken adviezen. Nog ter discussie staan de 
windschermen op de terrassen. Er vindt deze week nog een schouw vanuit de 
politie plaats. 
Ambulante handel: het is belangrijk om het publiek van drinken te kunnen 
voorzien. Uitgangspunten: plastic bekers en geen alcohol. 

Kerngroep  
Er is een miljoen aan budget beschikbaar. Extra kosten voor ambulances zijn 
noodzakelijk (€7000) en voor politie camera's (€13000). De kosten voor alle 
hekken en voor technische realisatie gaan wellicht oplopen tot €650000.De 
financien worden op 23-2 in stuurgroep behandeld en de week daarvoor in 
kerngroep. Een vraag die opkomt is of er voor accreditatie beveiligers moeten 
worden ingeschakeld of dat dit kan worden opgepakt door vrijwilligers. 

Er is niemand die de reguliere organisatie van Koningsdag oppakt. ledereen 
richt zich op het bezoek van de Koning. De OZHZ stuurt alle 
vergunningaanvragen gebundeld naar het multiteam. 

Openingstijden winkels op zondag en doorgaan zaterdagmarkt: het kernteam 
vraagt aan 	en 	om te komen tot een advies n.a.v. 
opbouwwerkzaamheden 	 Uitgangspunt is dat de normale 
activiteiten zo veel mogelijk door moeten gaan. Dit geldt voor de markt en 
koopzondag. 
Voor de openingstijden van de winkels op maandag staat de vraag nog open hoe 
er moet worden omgegaan met winkels die grenzen aan ring 2. Gerrit neemt dit 
ter bespreking mee naar het SGBO. Waarschijnlijk moeten deze winkels tot 
13.30 uur gesloten blijven. 

Uitzonderingen voor de aanvraagtermijn van 17-2 kunnen alleen gemaakt 
worden na overleg met 	en alleen bij hoge uitzondering. De termijn kan 
slechts met een week worden uitgesteld en uitgestelde aanvragen moeten voor 
17-2 gemeld zijn bij Marcel. 

Er zal sprake zijn van Grip 4 zolang burgemeester Brok de koninklijke familie 
begeleidt. Dit geeft de mogelijkheid om burgemeester Tigelaar in positie te 
brengen. 

Acties: 

Wat Wie Op 

lijst 
Deadline Afgehandeld 

Hoe om te gaan met 
verminderd redzamen 
in de Grote Kerk 

, 
9 feb 

Advies richting 9 feb 16 feb 
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Datum 	2 februari 2015 

stuurgroep inzake 
opschaling tot Grip 4 
In beeld brengen 
kosten technische 
realisatie 

V 9 feb 16 feb 

Contact met 
gemeentesecretarissen 
Zwijndrecht en 
Papendrecht 

9 feb 23 Feb 

Overzicht van zaken die 
gepubliceerd moeten 
worden 

2 feb 2 mrt 

Overzicht opbouw 
locaties doorsturen 

. 2 feb 9 feb 

In hoeverre is er bij de 
VR i.r.t. telecom 
behoefte aan bijstand 
van defensie? 

I 19 
jan 

26 jan 

Overzicht maken van 
alle punten die met 
bewoners besproken 
moeten gaan worden 

Werkgroep 
communicatie/ 

19 
jan 

Telecom 15 
dec 

P2000, C2000 Politie/VR 15 
dec 

Hoe om to gaan met 
open zijn van winkels 
op zondag en 
Koningsdag en 
doorgaan markt? 

Politie/ 15 
dec 

9 feb 

Tijdelijk intrekken 
terrasvergunningen op 
nemen in 
noodverordening 

Erik 15 
dec 

mrt 

Communicatie richting 
bewoners binnen de 
ringen wordt onderling 
afgestemd 

I 
8 
dec 

Overzicht reguliere 
activiteiten Koningsdag 

1 
dec 

Melden punten die in 
verordening geregeld 
moeten worden bij 

Allen 8 
dec 

Regelen lunchpakketten I 8 
dec 

April 
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Datum 	2 februari 2015 

Athehandeld 

Projectorganisatie incl. 
namen en 
contactgegevens 
rondsturen 

1 
dec 

8 dec 

Dinsdag 2 december 
actielijst incl. planning 
aanleveren 

Allen 1 

dec 

8 dec 

(Crisis)communicatie, 
inlichtingen en 
afstemming RVD -> wie 
doet wat? 

Politie/l 1 
dec 

8 dec 

Integraal advies 
Boulevard of Dance 

Politie/OM/VRZHZ 1 
dec 

- 11 dec 

Programmavoorstel 
incl. route wanneer 
gereed rondsturen 

1 
dec 

9 dec 9 dec 

Rondsturen 
aanvraagformulier 
bijstand defensie 

8 
dec 

9 dec 9 dec 

Past de inzet van 
defensie bij de 
feestelijke uitstraling 

Stuurgroep 8 
dec 

- 15 dec 

Contact opnemen met i 8 

dec 

15 dec 15 dec 

Communicatie naar 
bulten toe uiterlijke 
aanmelddatum 

. • 8 

dec 

15 dec 

Brief namens 	aan 
regiegroep: oproep om 

strikt de 
aanvraagtermijnen 
voor evenementen to 
handhaven. 

15 
dec 

19 dec 16 dec 

Personele bijstand 
agenderen 

15 

dec 

5 jan 5 jan 

Opstellen overzicht 
draaiboeken: wie, wat 
en wanneer 

5 jan 19 jan 12 januari 

Artiestenlijst BoD 
doorsturen 

5 jan 12 jan 6 jan 

Heeft wens van 
tijdelijke drooglegging 
alleen betrekking op 
het vergunde 
evenement of ook op 
horecagelegenheden? 

15 
dec 

12 jan 12 jan 

Bekendmaken data 
trainingsactiviteiten 

I 15 
dec 

12 jan 9 januari 
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Datum 	2 februari 2015 

Rondsturen artiesten 
BoD 

15 

dec 
19 dec 6 jan 

Een brief van de 

burgemeester naar de 
organisatoren van de 

BoD met zaken die ze 
mee moeten nemen in 

vergunningaanvraag 

15 
dec 

Januari 9 jan 

Inventariseren 

geInteresseerden voor 

contact met 
Amstelveen 

8 

dec 

Eind jan 12 jan 

Hoe om te gaan met 

eventuele claims? 

? 15 
dec 

19 jan 

Inventariseren bij 
werkgroepleden 
eventuele verlofstop 

8 

dec 
19 jan 

Geluidsproductie 
activiteiten in het 
centrum op 
zondagochtend 26 april 
tot 12.00 uur 

1 
dec 

Januari jan 

Sluitingstijd horeca en 
evt. avondprogramma 
van oranjecomite op 27 
april? 

1 
dec 

Januari jan 

Onderzoeken 
mogelijkheid en kosten 
om externen tijdelijk 
toegang te geven tot 
onze schijf 

15 

dec 
12 jan 19 jan 

Afspraken pleziervaart 
op het water tijdens 
Grande Parade 

/Politie 
1 

dec 
5 jan 19 jan 

Inventariseren en 
werven benodigde 

vrijwilligers agenderen 
voor eerste overleg 
januari 

8 
dec 

1 jan 

Verslag van 
scenariosessie 19 
december rondsturen 

15 
dec 

26 jan 23 jan 

Format aanreiken t.b.v. 
financiering 

8 
dec 

26 jan 23 jan 

Brief naar horeca 
ondernemers met het 
verzoek het to melden 
wanneer men 
buitentaps plaatst 

26 

jan 

2 feb 2 feb 

Nagaan of wegslepen 26 2 feb 2 feb 
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Datum 	2 februari 2015 

apart geregeld moet 
worden, ook aandacht 
voor handhaving. 

jan 

Inventariseren deadline 
draaiboeken 

26 
jan 

9 feb 2 feb 

Rondsturen 
voorbeelden van 
verordening en melden 
termijn waarop punten 
voor verordening 
binnen moeten zijn 

8 
dec 

2 feb 

Tijdschema opbouw 
locaties 

12 
jan 

26 jan 2 feb 

Aanvullen/aanpassen 
mijlpalenplanning 

Allen 5 jan 19 jan 2 feb 

Coordinator vrijwilligers 
voor gemeente 

15 
dec 

26 jan 9 feb 
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DORDRECHT 

VERSLAG 

Betreft 	Veiligheidskolom 

Datum 	9 maart 2015 

Tijdstip 	15.00-17.00 uur 

Locatie 	Vergaderkamer 3, stadskantoor 

Aanwezig 	 f (Gemeente/Kabinet) 

;emeente/00V) 
(Politie) 

(Politie) 

(Dordrecht Marketing) 

(OZHZ) 

(VRZHZ) 

(Dordrecht Marketing) 

(OM) 

(VRZHZ) 

:(VRZHZ) 

(VRZHZ) 

: (Gemeente/OOV) 

Mededelingen: 
In het multi-overleg van de VRZHZ van afgelopen donderdag zijn alle losse 
aanvragen besproken. Vooralsnog zijn geen problemen geconstateerd. 

De burgemeester heeft met de voorzitter van de Koninklijke Dordrechtse roei en 
zeilvereniging gesproken. Er mogen max. 25 mensen binnen komen voor een 
kopje koffie etc. ! 

-> volgende week terug rapporteren 

Wie mogen er aanwezig zijn op de boten in de binnenhavens die deel uitmaken 
van de route? Aileen directe familie. Er moet ook snel een formulier inzake 
accreditatie uit richting booteigenaren. Afgesproken: uitbreiding buiten gezin 
moet mogelijk zijn, maar alleen directe familie of hun echtgenoten en max. 6 
personen. 

Uitserveren: 
Gedragslijn wordt in ieder geval op de website geplaats en zo mogelijk 
gecommuniceerd via een horeca-overleg of brief. Er zijn specifieke 
communicatiemomenten ingepland waarbij kan worden aangesloten. 

Presentatie LCMS: 
Momenteel hebben slechts 3 mensen toegang tot de pagina in LCMS over 
Koningsdag. 
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Datum 	9 maart 2015 

Mensen belast met de organisatie van Koningsdag nemen bij voorkeur ook 
plaats on het Oranjepark om bij het sgbo van de politie aan te sluiten. Er komt 
naast 	 een tweede AC die vast bij het ROT zit. 
Alle evenementenvergunningen komen in LCMS te staan, inclusief de 
risicocategorie, adres en organisator. 
Cruciale punten: waar leggen boten aan als er iets is, waar kan een helikopter 
la nd en? 

Afstemming over communicatie tussen inhoud en veiligheid en in relatie tot 
andere Drechtsteden. Wat betreft crowdmanagement zijn er lijntjes met Arriva, 
NS en de waterbus. 
Kernboodschappen worden bij incidenten standaard in LCMS gezet. 

Toelichting slecht weer scenario: 
In twee sessies alle projectleIders bij elkaar geweest om te bespreken wat te 
doen bij slecht weer. Uitgangspunt is dat er alles aan gedaan moet worden om 
het programma door te laten gaan. Er is een regulier draalboek en een 
draaiboek extreem weer. De beslissing wat extreem weer is, wordt per locatie 
besproken. In principe wordt van reguliere scenario uitgegaan. Wordt begeleidt 
door DM en opgesteld door projectleiders. Er wordt nog aan gewerkt. 

Rondvraag: 
16 maart overleg over gemeentelijke bemensing inzake GRIP 4. Dan inzet 
gemeentelijke communicatie meenemen. 

I zoekt contact me 	voor afstemming communicatie met 
centrale post van organisatie. 
Aanstaande woensdag gesprek met 

over verdeling mensen Toezicht. Aandacht voor bezetting in 
regiogemeenten. 

Volgende week afwezig: I 
23 maart afwezig: 

Acties: 
Wat Wie Op 

lijst 
Deadline Afgehandeld 

Contact met 
gemeentesecretarissen 
Zwijndrecht en 
Papendrecht 

9 feb '.:". 	F^b 

Overzicht van zaken die 
gepubliceerd moeten 
worden 

' 2 Feb 2 mrt 

In hoeverre is er bij de 
VR i.r.t. telecom 
behoefte aan bijstand 
van defensie? 

. 
19 
jan 

26 jan 

L.... 
Overzicht maken van 
alle punten die met 	 

Werkgroep 
communicatie/ 

19 
jan 
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Datum 	9 maart 2015 

bewoners besproken 
moeten gaan worden 

Telecom 15 

dec 

Tijdelijk intrekken 

terrasvergunningen op 
nemen in 

noodverordening 

15 

dec 

mrt 

Communicatie richting 

bewoners binnen de 
ringen wordt onderling 

afgestemd 

1 
8 

dec 

Overzicht reguliere 
activiteiten Koningsdag 

1 

dec 

Melden punten die in 
verordening geregeld 
moeten worden bij Erik 

Allen 8 
dec 

Regelen lunchpakketten I 8 
dec 

April 

Afgehandeld  

Projectorganisatie incl. 
namen en 
contactgegevens 
rondsturen 

'"" 1 

dec 
8 dec 

Dinsdag 2 december 
actielijst incl. planning 
aanleveren 

Allen 1 
dec 

8 dec 

(Crisis)communicatie, 
inlichtingen en 
afstemming RVD -> wie 

doet wat? 

Polities 1 

dec 

8 dec 

Integraal advies 
Boulevard of Dance 

Politie/OM/VRZHZ 1 

dec 

- 11 dec 

Programmavoorstel 
incl. route wanneer 
gereed rondsturen 

' 1 

dec 
9 dec 9 dec 

Rondsturen 
aanvraagformulier 
bijstand defensie 

' 8 
dec 

9 dec 9 dec 

Past de inzet van 
defensie bij de 
feestelijke uitstraling 

Stuurgroep 8 

dec 
- 15 dec 

Contact opnernen met 

_ 	. 

" S 
dec 

15 dec 15 dec 

Communicatie naar 

buiten toe uiterlijke 
8 
dec 

- 15 dec 
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Datum 	9 maart 2015 

aanrnelddatum 

Brief namens Carlo aan 
regiegroep: oproep om 
strikt de 

aanvraagtermijnen 
voor evenementen te 
hand haven. 

15 
dec 

19 dec 16 dec 

Personele bijstand 

agenderen 

15 

dec 

5 jan 5 jan 

Opstellen overzicht 
draaiboeken: wie, wat 
en wanneer 

5 jan 19 jan 12 januari 

Artiestenlijst BoD 
doorsturen 

5 jan 12 jan 6 jan 

Heeft wens van 
tijdelijke drooglegging 
alleen betrekking op 
het vergunde 
evenement of ook op 
horecagelegenheden? 

15 
dec 

12 jan 12 jan 

Bekendmaken data 
trainingsactiviteiten 

15 
dec 

12 jan 9 januari 

Rondsturen artiesten 
BoD 

15 
dec 

19 dec 6 jan 

Een brief van de 
burgemeester naar de 
organisatoren van de 
BoD met zaken die ze 
mee moeten nemen in 
vergunningaanvraag 

' 15 
dec 

Januari 9 jan 

Inventariseren 
geInteresseerden voor 
contact met 
Amstelveen 

8 
dec 

Eind jan 12 jan 

Hoe om te gaan met 
eventuele claims? 

15 

dec 

19 jan 

Inventariseren bij 
werkgroepleden 
eventuele verlofstop 

8 

dec 

19 jan 

Geluidsproductie 
activiteiten in het 
centrum op 
zondagochtend 26 april 
tot 12.00 uur 

1 
dec 

Januari jan 

Sluitingstijd horeca en 
evt. avondprogramma 
van oranjecomite op 27 
april? 

1 
dec 

Januari jan 

Onderzoeken 
mogelijkheid en kosten 

T 	1 15 
dec 

12 jan 19 jan 
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Datum 	9 maart 2015 

om externen tijdelijk 

toegang te geven tot 
onze schijf 

Afspraken pleziervaart 
op het water tijdens 
Grande Parade 

- 
/Politie 

1 

dec 

5 jan 19 jan 

Inventariseren en 
werven benodigde 

vrijwilligers agenderen 

voor eerste overleg 
januari 

8 

dec 

1 jan 

Verslag van 

scenariosessie 19 
december rondsturen 

15 
dec 

26 jan 23 jan 

Format aanreiken t.b.v. 

financiering 

8 

dec 

26 jan 23 jan 

Brief naar horeca 
ondernemers met het 
verzoek het te melden 
wanneer men 
buitentaps plaatst 

26 
jan 

2 feb 2 feb 

Nagaan of wegslepen 
apart geregeld moet 
worden, ook aandacht 
voor handhaving. 

26 
jan 

2 feb 2 feb 

Inventariseren deadline 
draaiboeken 

26 

jan 
9 feb 2 feb 

Rondsturen 
voorbeelden van 
verordening en melden 
termijn waarop punten 
voor verordening 

binnen moeten zijn 

1 8 
dec 

2 feb 

Tijdschema opbouw 
locaties 

' 12 
jan 

26 jan 2 feb 

Aanvullen/aanpassen 
mijlpalenplanning 

Allen 5 jan 19 jan 2 feb 

Coordinator vrijwilligers 
voor gemeente 

15 
dec 

26 jan 9 feb 

Hoe om te gaan met 
verminderd redzamen 

in de Grote Kerk 

9 feb 16 feb 

In beeld brengen 
kosten technische 
realisatie 

• 9 feb 16 feb 16 feb 

P2000, C2000 Politie/VR 15 

dec 

18 feb 

Advies richting 
stuurgroep inzake 

9 feb 16 feb 23 februari 
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Datum 	9 maart 2015 

opschaling tot Grip 4 
Overzicht opuouw 
locaties doorsturen 

2 feb 9 feb 23 februari 

Hoe om to gaan met 
open zijn van winkels 
op zondag en 
Koningsdag en 
doorgaan markt? 

Politie/ 15 
dec 

9 feb 2 maart 
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DORDRECHT 11,0 

VERSLAG 

Betreft 	Veiligheidskolom 

Datum 	12 januari 2015 

Tijdstip 	15.00-17.00 uur 

Locatie 	Vergaderkamer 3, stadskantoor 

Aanwezig 	 i (GHOR) 

(Gemeente/OOV) 

(Politie) 

(Politie) 

(Politie) 

(OZHZ) 

(VRZHZ) 

• (VRZHZ) 

(Dordrecht Marketing) 

'• (Dordrecht Marketing) 

(SCD) 

(OM) 

Diverse collega's van Livetime 

Gemeente/kabinet) 

(Het Hot) 

(Gemeente/SO) 

xuemeente/M0) 

(Dordrecht Marketing) 

I (voorzitter) 

(Gemeente/OOV) 

Voriqe verslaq  
Volgende week presenteert de politie de ringen. 

vraagt aandacht voor wel/niet alcohol schenken langs de route en bij 't 
Vlak. Er wordt geen alcohol geschonken in heel het centrum en 't Vlak tot 13.30. 
Staat los van de ringen. Moet wellicht wel onderdeel worden van de 
noodverordening. 

Presentatie  
Opening van het Hof. Aandacht voor eerste vrije Statenvergadering van 1572. 
Ontvangst door enkele acteurs uit film die verhaal over eerste 
Statenvergadering vertelt. Ondertekening door Koning van verklaring. 
Ondertekening door vijf mensen die breed gedragen worden door de 
samenleving. Ondertekening door 12 burgemeesters van steden van destijds en 
enkele Kamerleden. De koninklijke familie vertrekt waarschijnlijk na het tekenen 
uit het Hof. Het gehele programma in aanwezigheid van de koninklijke familie 
duurt ca. 10 minuten. Nog niet duidelijke welke mensen er allemaal op het plein 
komen. Het moet niet overvol worden. De route vervolgt via de Hofstraat. De 
koninklijke familie gaat niet naar binnen in het Hof, ook niet met slecht weer. 
Het Hof is ten tijde van het Koninklijk bezoek gesloten voor andere bezoekers. 
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Datum 	12 januari 2015 

ICT 
Mogelijkheden documentenbeheer. Enige veilige mogelijkheid is grid werkplek 
voor iedereen. Andere optie is ibabs om vergaderstukken to delen. Kosten en 
termijn en in beeld brengen voor realiseren grid werkplekken. 

Actieliist doorlopen  
Er moet een besluit komen over het middagprogramma en afschaling. 
Uiterlijke Indienen aanvraag 19 maart. De lijst van alle activiteiten moet 17 

februari gereed zijn. 

Draaiboeken: politie, brandweer, GHOR, Dordrecht Marketing, VRZHZ, screening 
en accreditatie, daarnaast ook nog draaiboeken over het evenement. Daar wear 
het gaat over hetzelfde incident moet er afstemming plaatsvinden. 

Grande Parade  
Krijgt een regionale invulling. Duurt van 11.00 tot 11.45 uur. Vertrek vanaf Villa 
Augustus richting Groothoofd Bellevue. Historie en vernieuwing koppelen. 
Vervoer per boot: Piet Heijn of de waterbus. Wordt beide uitgewerkt. Ze worden 
deels onthaald met Dordt in Stoom. Drie gesprekken geweest met diverse 
partners. Tribune bij Groothoofd/Bellevue. Koninklijke familie wil niet alleen op 
tribune zitten, maar met mensen uit de maatschappij. Bloemen uitstrooien met 
helikopter? Grande parade wordt centraal gehouden bij Groothoofd en verspreid 
zich niet naar buurgemeenten. Logo wordt als bord ook in Zwijndrecht en 
Papendrecht neergezet. In de parade zit een verhaallijn die begint bij de Sint 
Elizabeth vloed. 
26 januari wordt eerste concept van programma aangeleverd. 
Er wordt nog gekeken hoe de mensen een half uur of drie kwartier 
vastgehouden kunnen worden i.v.m. Crowdcontrol. Wellicht demonstratie van 
reddingsbrigade. Er komt geen generale repetitie voor de grande parade. 
Nader overleg tussen programma mensen en politie. 

Presentatie Statenplein  • 
26 januari eerste concepten van programme klaar en worden op 2 februari in 
driehoek plus besproken. 
Jeugdcultuur laten zien en aspecten die kenmerkend zijn voor de regio. 
Wedstrijdelement invoegen. Programme duurt een kwartier. Podium 
waarschijnlijk op zelfde plek als tijdens huldiging FC Dordrecht. Juba' komt 
vanuit zijstraat aanlopen en blazers staan op balkon (idee). Programme wordt 
samen georganiseerd met BoD groep. Wedstrijd duet schrijven en graffiti. 
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Datum 	12 januari 2015 

Zelfde regel voor alle horecagelegenheden in de binnenstad. Tot 13.30 uur geen 
terrassen en er wordt tot die tijd geen alcohol op straat geschonken en 
gedronken. Verkoop op straat van non-alcoholische drank lijkt wel mogelijk. 
Woensdag zljn alle horeca ondernemers uit de binnenstad uitgenodigd, ook 
degenen die niet langs de route zitten. Verkopen en consumeren van alcohol 
binnen gelegenheden moet wel kunnen. 

Acties: 
Wat Wie Op 

Iijst 
Deadline Afgehandeld 

Tijdschema opbouw 
locaties 

12 
jan 

26 jan 

Aanvullen/aanpassen 
mijlpalenplanning 

Allen 5 jan 19 jan 

Agenderen presentatie 
ringen 

5 jan 19 jan 

Overzicht taakverdeling 
taken 

' 5 jan 12 jan 

Telecom 15 
dec 

P2000, C2000 Politie/VR 15 
dec 

Hoe om te gaan met 
open zijn van winkels 
op Koningsdag? 

? 15 
dec 

Hoe om te gaan met 
eventuele claims? 

? 15 
dec 

Tijdelijk intrekken 
terrasvergunningen? 

. 
15 
dec 

26 jan 

Onderzoeken 
mogelijkheid en kosten 
cm externen tijdelijk 
toegang te geven tot 
onze schijf 

15 
dec 

12 jan 

Agenderen concept 
verkeersplan 

.. 15 
dec 

22 jan 

Verslag van 
scenariosessie 19 
december rondsturen 

15 
dec 

19 dec 

Coordinator vrijwilligers 
voor gemeente 

15 
dec 

5 jan 

Inventariseren 
aanvragen en termijnen 
bijstand defensie 

8 
dec 

? 

Collegevoorstel 
cancelen koopzondag 
26 april 

8 
dec 

Eind 
januari 

Format aanreiken t.b.v. 8 Januari 
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Datum 	12 januari 2015 

financiering dec 
Collegevoorstel: Niet 
doorgaan koopzondag 
26 april 

B 
dec 

Geluidsproductie 
activiteiten in het 
centrum op 
zondagochtend 26 april 
tot 12.00 uur 

1 
dec 

Januari 

Sluitingstijd horeca en 
evt. avondprogramma 
van oranjecomite op 27 
april? 

1 1 
dec 

Januarl 

Communicatie richting 
bewoners binnen de 
ringen wordt onderling 
afgestemd 

8 
dec 

Afspraken pleziervaart 
op het water tijdens 
Grande Parade 

Politie 
1 
dec 

5 jan 

Overzicht reguliere 
activiteiten Koningsdag 

1 
dec 

Tijdig in beeld brengen 
van eventuele 
uitbreiding van 
capaciteit inzake 
verbindingen 

Allen 8 
dec 

Stukken kerngroep 
doorsturen 

8 
dec 

- - 

Melden punten die in 
verordening geregeld 
moeten worden bij 

Allen 8 
dec 

Rondsturen 
voorbeelden van 
verordening en melden 
termijn waarop punten 
voor verordening 
binnen moeten zijn 

8 
dec 

Regelen lunchpakketten 8 
dec 

April 

Inventariseren en 
werven benodigde 
vrijwilligers agenderen 
voor eerste overleg 
januari 

8 
dec 

1 jan 

Inventariseren bij 
werkgroepleden 
eventuele verlofstop 

8 
dec 
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Datum 	12 januari 2015 

Afgehandeld  

Projectorganisatie incl. 
namen en 

contactgegevens 
rondsturen 

1 
dec 

8 dec 

Dinsdag 2 december 
actielijst incl. planning 

aanleveren 

Allen 1 

dec 
8 dec 

(Crisis)communicatie, 

inlichtingen en 

afstemming RVD -> wie 
doet wat? 

Politie, 1 

dec 
8 dec 

Integraal advies 
Boulevard of Dance 

Politie/OM/VRZHZ 1 
dec 

- 11 dec 

Programmavoorstel 
incl. route wanneer 
gereed rondsturen 

1 
dec 

9 dec 9 dec 

Rondsturen 
aanvraagformulier 
bijstand defensie 

8 

dec 

9 dec 9 dec 

Past de inzet van 
defensie bij de 
feestelijke uitstraling 

Stuurgroep 8 
dec 

- 15 dec 

cnntart nonemen met 8 

dec 
15 dec 15 dec 

Communicatie naar 
buiten toe uiterlijke 
aanmelddatum 

8 
dec 

- 15 dec 

Brief namens 	aan 
regiegroep: oproep om 

strikt de 
aanvraagtermijnen 
voor evenementen to 

handhaven. 

15 
dec 

19 dec 16 dec 

Personele bijstand 
agenderen 

15 
dec 

5 jan 5 jan 

Opstellen overzicht 
draaiboeken: wie, wat 
en wanneer 

5 jan 19 jan 12 januari 

Artiestenlijst BoD 

doorsturen 
5 jan 12 jan 6 jan 

Heeft wens van 
tijdelijke drooglegging 
alleen betrekking op 
het vergunde 
evenement of ook op 
horecagelegenheden? 

15 
dec 

12 jan 12 jan 

Bekendmaken data 
trainingsactiviteiten 

15 
dec 

12 jan 9 januari 
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Datum 	12 januari 2015 

Rondsturen artiesten 
BoD 

15 
dec 

19 dec 6 jan 

Een brief van de 
burgemeester near de 
organisatoren van de 

15 
dec 

Januari 9 jan 

BoD met zaken die ze 
mee moeten nemen in 
vergunningaanvraag 

Inventariseren 
geinteresseerden voor 

contact met 

8 

dec 

Eind jan 12 jan 

Amstelveen 
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DORDRECHT 

VERSLAG 

Betreft 	Veiligheidskolom 

Datum 	13 april 2015 

Tijdstip 	15.00-17.00 uur 

Locatie 	Vergaderkamer 3, stadskantoor 

Aanwezig 	 (Gemeente/Kabinet) 

Gemeente/00V) 

(Politie) 

(Politie) 

(Politie) 

• kul<H) 

(OZHZ) 

(Dordrecht Marketing) 

(OM) 

(VRZHZ) 

(VRZHZ) 

(Gemeente/OOV) 

Mededelingen en openstaande acties 
De Driehoek volgende week maandag gaat door. Er zijn vooraisnog geen 
agendapunten. 
Er is een verdeling van de capaciteit van Toezicht gemaakt. 

De burgemeester wil de RBT leden welkom heten en succes wensen op 
Koningsdag. Dit kan plaatsvinden om 9.00 uur bij aanvang van het RBT. 

zal hem dan vergezellen. 
In geval van een groot incident moet er een auto voor de loco burgemeester 
klaar staan bij het regiokantoor. 

-> 	regelt een auto bij het regiokantoor 

De accreditatie polsbandjes zullen niet genummerd worden. Dit is logistiek 
gezien to ingewikkeld. Deze week gaan de eerste brieven de deur uit met 
informatie over het ophalen van de polsbandjes. Jubal treedt zondag de 26st2  op 
in Someren en zal daar geaccrediteerd worden. Voor de genodigden van het Hof 
wordt m.b.t. accreditatie ook een uitzondering gemaakt. Zij kunnen op 
maandagochtend bij het regiokantoor terecht. 

Dinsdag vindt er nog een ROT oefening pleats. Ook I 	 - zal 
dan langskomen. Het multidraaiboek is bijna klaar. Voor de scenariosessie op 20 
april is er nog een bijeenkomst met een aantal Drechtsteden burgemeesters. 

Afgelopen weekend is de bewonersbrief met doorlaatbewijzen verzonden. 
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Datum 	13 april 2015 

Zwijndrecht en Papendrecht maken een noodverordening. Het gevolg is dat de 
aanlegplaats in Zwijndrecht en de Merwekade in Papendrecht niet beschikbaar 
zijn. Alternatieve aanlegplaatsen zijn niet geschikt bevonden. De waterbus heeft 
besloten tot 12.30 uur niet te varen. Er is geregeld dat er 300 extra 
parkeerplaatsen beschikbaar zijn bij het Postillion Hotel. 

Naast multi adviezen komen er oak nog mono adviezen van de politie binnen bij 
de OZHZ.Het is de bedoeling om dinsdag alle vergunningen te ondertekenen. Er 
moet wellicht een aparte vergunning komen voor het meevaren van de Ark en 
Siegfried tijdens de Grande Parade. 

Op het moment is er een storing van de pollers in de binnenstad. Graag 
aandacht voor het oplossen van de storing. 

De staat van het c2000 netwerk zal op Koningsdag steeds warden gemonitord. 
De loco zal niet warden voorzien van een porto, wellicht wel van een pager. 
E.e.a. wordt tijdens de scenariosessie van 20 april uitgelegd. 

Rondvraag 
Er moet een link komen op de website voor Koningsdag naar de 
Koningsdagverordening en de aanwijzing van het veiligheidsrisicogebied. Er 
staat nog een vraag open of de waterbus tijdens de Grande Parade een 
confettikanon mag gebruiken. Besloten wordt om dit niet toe te staan omdat het 
beter is dat er geen knallen te horen zijn vanaf de boten. 

Acties: 
Wat Wie Op 

lijst 
Deadline Afgehandeld 

Auto voor loco 
burgemeester bij 
Regiokantoor 

13 
april 

Porto/pager voor loco- 
burgemeester 

30 
maart 

Cornmunicatie over 
luchtruimsluiting, 
droneverbod en herrie 

30 
maart 
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Datum 	13 april 2015 

helikopter NOS 

Regelen lunchpakketten 8 dec April 

Afgehandeld  

Projectorganisatie incl. 

namen en 
contactgegevens 

rondsturen 

1 

dec 
8 dec 

Dinsdag 2 december 
actielijst incl. planning 
aanleveren 

Allen 1 

dec 
8 dec 

(Crisis)communicatie, 
inlichtingen en 
afstemming RVD -> wie 

doet wat? 

Politie 1 

dec 
8 dec 

Integraal advies 
Boulevard of Dance 

Politie/OM/VRZHZ 1 
dec 

- 11 dec 

Programmavoorstel 
incl. route wanneer 
gereed rondsturen 

1 
dec 

9 dec 9 dec 

Rondsturen 
aanvraagformulier 
bijstand defensie 

8 
dec 

9 dec 9 dec 

Past de inzet van 
defensie bij de 
feestelijke uitstraling 

Stuurgroep 8 
dec 

- 15 dec 

Contact opnemen met 

_ 

- 	' 8 
dec 

15 dec 15 dec 

Communicatie near 
buiten toe uiterlijke 
aanmelddatum 

8 
dec 

- 15 dec 

Brief namens 	aan 

regiegroep: oproep om 

strikt de 
aanvraagtermijnen 

voor evenementen to 
hand haven. 

15 

dec 
19 dec 16 dec 

Personele bijstand 

agenderen 

15 

dec 
5 jan 5 jan 

Opstellen overzicht 
draaiboeken: wie, wat 
en wanneer 

. 
5 jan 19 jan 12 januari 

Artiestenlijst BoD 
doorsturen 

5 jan 12 jan 6 jan 

Heeft wens van 
tijdelijke drooglegging 
alleen betrekking op 

f 15 

dec 
12 jan 12 jan 
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Datum 	13 april 2015 

het vergunde 
evenement of ook op 
horecagelegenheden? 

Bekendmaken data 
trainingsactiviteiten 

15 
dec  

12 jan 9 januari 

Rondsturen artiesten 
BoD 

15 
dec 

19 dec 6 jan 

Een brief van de 
burgemeester naar de 
organisatoren van de 
BoD met zaken die ze 
mee moeten nemen in 
vergunningaanvraag 

15 

dec 

Januari 9 jan 

Inventariseren 
geinteresseerden voor 

contact met 
Amstelveen 

8 
dec 

Eind jan 12 jan 

Hoe om te gaan met 
eventuele claims? 

15 

dec 

19 jan 

Inventariseren bij 
werkgroepleden 
eventuele verlofstop 

8 
dec 

19 jan 

Geluidsproductie 
activiteiten in het 
centrum op 
zondagochtend 26 april 
tot 12.00 uur 

1 
dec 

Januari jan 

Sluitingstijd horeca en 
evt. avondprogramma 
van oranjecomite op 27 
april? 

1 
dec 

Januari jan 

Onderzoeken 
mogelijkheid en kosten 
om externen tijdelijk 
toegang te geven tot 
onze schijf 

15 
dec 

12 jan 19 jan 

Afspraken pleziervaart 
op het water tijdens 
Grande Parade 

. 	Politic 

1 
dec 

5 jan 19 jan 

Inventariseren en 
werven benodigde 
vrijwilligers agenderen 
voor eerste overleg 
januari 

8 
dec 

1 jan 

Verslag van 
scenariosessie 19 
december rondsturen 

15 
dec 

26 jan 23 jan 

Format aanreiken t.b.v. 

financiering 

8 
dec 

26 jan 23 jan 

Brief naar horeca 26 2 feb 2 feb 
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Datum 	13 april 2015 

ondernemers met het 
verzoek het te melden 
wanneer men 
buitentaps plaatst 

jan 

Nagaan of wegslepen
apart geregeld moet 
worden, ook aandacht 
voor handhaving. 

26 
jan 

2 feb 2 feb 

Inventariseren deadline 
draaiboeken 

26 
jan 

9 feb 2 feb 

Rondsturen 
voorbeelden van 
verordening en melden 
termijn waarop punten 
voor verordening 
binnen moeten zijn 

8 
dec 

2 feb 

Tijdschema opbouw 
locaties 

12 jan 26 jan 2 feb 

Aanvullen/aanpassen 
mijlpalenplanning 

Allen 5 jan 19 jan 2 feb 

Coordinator vrijwilligers 
voor gemeente 

15 dec 26 jan 9 feb 

Hoe om te gaan met 
verminderd redzamen 
in de Grote Kerk 

' 9 feb 16 feb 

In beeld brengen 
kosten technische 
realisatie 

9 feb 16 feb 16 feb 

P2000, C2000 Politie/VR 15 dec 18 feb 
Advies richting 
stuurgroep inzake 
opschaling tot Grip 4 

9 feb 16 feb 23 februari 

Overzicht opbouw 
locaties doorsturen 

2 feb 9 feb 23 februari 

Hoe om te gaan met 
open zijn van winkels 
op zondag en 
Koningsdag en 
doorgaan markt? 

Politie 15 dec 9 feb 2 maart 

Overzicht maken van 
alle punten die met 
bewoners besproken 
moeten gaan worden 

Werkgroep 
communicatie/ 

19 jan 23 maart 

In hoeverre is er bij de 
VR i.r.t. telecom 
behoefte aan bijstand 
van defensie? 

. 
19 jan 26 jan 30 maart 

Telecom 15 dec 
Tijdelijk intrekken 15 dec mrt 30 maart 
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Datum 	13 april 2015 

terrasvergunningen op 
nemen in 
noodverordening 
Communicatie richting 
bewoners binnen de 
ringen wordt onderling 
afgestemd 

8 dec 30 maart 

Overzicht reguliere 
activiteiten Koningsdag 

1 dec 30 maart 

Melden punten die in 
verordening geregeld 
moeten warden bij 

Allen 8 dec 23 maart 

Tijdstip 
noodverordening 
aanpassen in 
bewonersbrieven 

30 
maart 

6 april 

Verdeling inzet Toezicht 30 
maart 

13 april 

Contact met 
gemeentesecretarissen 
Zwijndrecht en 
Papendrecht ivm 
waterbus 

9 feb 23 feb 13 april 

Overzicht van zaken die 
gepubliceerd moeten 
worden 

2 feb 2 mrt 
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DORDRECHT 010 

VERSLAG 

Betreft 	Veiligheidskolom 

Datum 	15 december 2014 

Tijdstip 	15.00-17.00 uur 

Locatie 	Vergaderkamer 3, stadskantoor 

Aanwezig 	 (GHOR) 

(SBC) 

(Gemeente/OOV) 

Gemeente/Kabinet 

(Politie) 

= (Politic) 

,OZHZ) 

(VRZHZ) 

(VRZHZ) 

(Dordrecht Marketing) 

(Gemeente/00V) 

De vervangbaarheid van leden veiligheidsgroep wordt benadrukt. Het is 
belangrijk dat iemand anders je taken snel over kan nemen als je uitvalt. 

Terucikoopelind kernteam en stuurgroep  
Het Koninklijk Huis is akkoord met de route. Nadere details staan in het verslag 
van de stuurgroep van 15 december dat is rondgestuurd naar iedereen. Vragen 
die nog openstaan zijn hoe om te gaan met; toegangscontrole op het 
Scheffersplein, terrassen en alcohol op straat. 

Dinsdag zal er nog een stuk worden rondgestuurd ter voorbereiding op de 
scenariosessie van vrijdag 19 december. 

M.b.t. koopzondag is het de bedoeling te komen tot een goed onderbouwd 
voorstel in samenhang met de politie en de programmakolom. Welke 
beperkingen zijn strikt noodzakelijk i.r.t. opbouwtijden en beveiligingsringen. 
Begin januari is er een bijeenkomst ter afsluiting van centrummanagement. Dan 
kan het e.e.a. afgestemd worden met ondernemers. Er is daarvoor wel meer 
duidelijkheid nodig. Uitgangspunt is om tot een gedragen oplossing te komen en 
niet jets bestuurlijk op te hoeven leggen. 

Doorlopen actielijst 

Activiteiten op zondagochtend: volgens de huidige regelgeving mag er op 
zondagochtend al geen geluidsproductie zijn. 	coppelt dit terug aan de 
burgemeester. 

De burgemeester is niet voornemens om horecagelegenheden een eerdere 
sluitingstijd op te leggen. Vanuit Dordrecht Marketing is er een mail naar 

organisatoren gestuurd om te inventariseren welke activiteiten er zijn gepland 
voor Koningsdag. 
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Datum 	15 december 2014 

De hulpdiensten verzorgen hun eigen catering op Koningsdag. Voor andere 
deelnemers wordt gekeken of er via Dordrecht Marketing wet geregeld kan 
worden. 

Morgen vindt een eerste overleg over juridische zaken pleats. Eerste contacten 
voor accreditatie zijn gelegd, ook met het kcc. Meer informatie over programma 
is nodig. Er zijn formats bij de politie voor het aanleveren van groepen mensen. 

Bijv. De groep 'pers' of de groep 'bewoners'. 

Bij de politie moet op 16 januari de personele bijstandsaanvraag de deur uit. 
Verzoek is om voor deadlines vergaderdata van dit overleg gebruiken. Geen 
beslissingen tussendoor. 

Voorgesteld wordt om eens in de drie vergaderingen het programma door te 
lopen en te kijken wet dit betekent en welke acties dit oplevert. 

De offertes voor grabs openbaar vervoer zijn aangevraagd door 	De route 

van een aantal bussen wordt aangepast i.v.m. de BoD. Er zijn ook offertes 
aangevraagd voor bewaakte fietsenstallingen. Alle kades zijn geinspecteerd door 
stadsbeheer. Een deel van de kade bij Wolwevershaven waar de Pieter Boele 
ligt, is niet geschikt. Het kan geen zware belasting dragen. Op het eerste stuk 
van de Wolwevershaven kan wel publiek staan. 
De parkeergarages blijven vooraisnog alle 5 open. De politie wil graag nader 
overleg over het open blijven van de garages aan de Visstraat en bij het 
Drievriendenhof. 

Op 17 december is er een bijeenkomst met commerciele contacten over de 
Grande Parade. Er wordt nagedacht om op sommige onderdelen het programme 
te verlengen, zodat het publiek wat langer wordt vastgehouden en niet massaal 
in beweging komt. Er worden langs heel de route schermen en geluidsinstallatie 
geplaatst. De centrale post hiervoor wordt geplaatst bij Intree. 
Momenteel wordt door Dordrecht Marketing gelnventariseerd of en wet 
(horeca)ondernemers eventueel voornemens zijn om te organiseren. 

Er wordt aangegeven dat het handig zou zijn als er iemand van ict 
aan zou sluiten bij dit overleg. 

probeert concept vervoersplan een week eerder of te ronden, waarna het 
voor 22 januari geagendeerd kan worden. 

Afgelopen week zijn de multiscenario's besproken en als input meegeven voor 
de scenariosessie van 19 december. De inrichting van het gebied en de ringen 
moeten meer duidelijkheid geven. 

De route is vastgesteld. Er is een kleine aanpassing; de koninklijke familie gaat 
aan wal bij de Koninklijke roei en zellvereniging. De Grande Parade zal 
waarschijnlijk gevolgd worden vanaf een tribune. Mogelijk mogen hier ook 
mensen plaatsnemen die recent een koninklijke onderscheiding hebben 
ontvangen. De koninklijke familie wil op het Statenplein niet gelijk het podium 
op, maar eerst even near de show (of lets anders dat plaatsvindt) kijken 
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Datum 	15 december 2014 

Acties: 
Wat Wie Op 

lijst 
Deadline Afgehandeld 

Telecom 15 
dec 

P2000, C2000 Politie 15 
dec 

Hoe om te gaan met 
open zijn van winkels 
op Koningsdag? 

? 15 
dec 

Hoe om te gaan met 
eventuele claims? 

? 15 
dec 

Tijdelijk intrekken 
terrasvergunningen? 

15 
dec 

Heeft wens van 
tijdelijke drooglegging 
alleen betrekking op 
het vergunde 
evenement of ook op 
horecagelegenheden? 

15 
dec 

12 jan 

Onderzoeken 
mogelijkheid en kosten 

toegang te geven tot 
onze schijf 

om externen tijdelijk  

15 
dec 

12 jan 

Bekendmaken data 
trainingsactiviteiten 

I 15 
dec 

12 jan 

Agenderen concept 
verkeersplan 

15 
dec 

22 jan 

Verslag van 
scenariosessie 19 
december rondsturen 

15 
dec 

19 dec 

Personele bijstand 
agenderen 

15 
dec 

5 jan 

Coordinator vrijwilligers 
voor gemeente 

15 
dec 

5 jan 

Rondsturen artiesten 
BoD 

15 
dec 

19 dec 

Een brief van de 
burgemeester naar de 
organisatoren van de 
BoD met zaken die ze 
mee moeten nemen in 
vergunningaanvraag 

. 15 
dec 

Januari 

Inventariseren 
aanvragen en termijnen 

8 
dec 

Pagina 3/5 



Datum 	15 december 2014 

bijstand defensie 
Collegevoorstel 
cancelen koopzondag 
26 april 

8 
dec 

Eind 
januari 

Format aanreiken t.b.v. 
financiering 

8 
dec 

Januari 

Collegevoorstel: Niet 
doorgaan koopzondag 
26 april 

8 
dec 

Geluidsproductie 
activiteiten in het 
centrum op 
zondagochtend 26 april 
tot 12.00 uur 

1 
dec 

Januari 

Slultingstijd horeca en 
evt. avondprogramma 
van oranjecomite op 27 
april? 

1 
dec 

Januari 

Communicatie richting 
bewoners binnen de 
ringen wordt onderling 
afgestemd 

: - 

. 

8 
dec 

Afspraken pleziervaart 
op het water tijdens 
Grande Parade 

'Politie 
1 
dec 

5 jan 

Overzicht reguliere 
activiteiten Koningsdag 

1 
dec 

Tijdig in beeld brengen 
van eventuele 
uitbreiding van 
capaciteit inzake 
verbindingen 

Allen 8 
dec 

Stukken kerngroep 
doorsturen 

8 
dec 

- - 

Melden punten die in 
verordening geregeld 
moeten worden blj 

Allen 8 
dec 

Rondsturen 
voorbeelden van 
verordening en melden 
termijn waarop punten 
voor verordening 
binnen moeten zijn 

8 
dec 

Inventariseren 
geInteresseerden voor 
contact met 
Amstelveen 

_ 
8 
dec 

Eind jan 

Regelen lunchpakketten 8 
dec 

April 

Inventariseren en 8 1 jan 
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Datum 	15 december 2014 

werven benodigde 
vrijwilligers agenderen 
voor eerste overleg 
januari 

dec 

Inventariseren bij 
werkgroepleden 
eventuele verlofstop 

8 
dec 

Projectorganisatie incl. 
namen en 
contactgegevens 
rondsturen 

1 
dec 

8 dec 

Dinsdag 2 december 
actielijst incl. planning 
aanleveren 

Allen 1 
dec 

8 dec 

(Crisis)communicatie, 
inlichtingen en 
afstemming RVD -> wie 
doet wat? 

Politie/ 1 
dec 

8 dec 

Integraal advies 
Boulevard of Dance 

Politie/OM/VRZHZ 1 
dec 

- 11 dec 

Prog ram mavoorstel 
incl. route wanneer 
gereed rondsturen 

1 
dec 

9 dec 9 dec 

Rondsturen 
aanvraagformulier 
bijstand defensie 

8 
dec 

9 dec 9 dec 

Past de inzet van 
defensie bij de 
feestelijke uitstraling 

Stuurgroep 8 
dec 

- 15 dec 

r'ontact opnemen met 8 
dec 

15 dec 15 dec 

Lurnmunicatie naar 
buiten toe uiterlijke 
aanmelddatum 

8 
dec 

- 15 dec 

Brief namens , 	aan 
regiegroep: oproep om 
strikt de 
aanvraagtermijnen 
voor evenementen to 
handhaven. 

15 
dec 

19 dec 16 dec 
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DORDRECHT 

VERSLAG 

Betreft 	Veiligheidskolom 

Datum 	16 februari 2015 

Tijdstip 	15.00-17.00 uur 

Locatie 	Vergaderkamer 3, stadskantoor 

Aanwezig 	 (SBC) 

(Gemeente/Kabinet) 

(Politie) 

(Politie) 

(Dordrecht Marketing) 

s (OZHZ) 

(VRZHZ) 

(VRZHZ) 

(Dordrecht Marketing) 

(OM) 

(De Omleiding) 

(DKH) 

(Gemeente/00V) 

Openstaande acties:  
De groep verminderd zelfredzamen in de Grote Kerk is waarschijnlijk erg klein 
I.v.m. de lange duur van het programma in de kerk. 
Het kostenbeeld voor technische realisatie is gereed en ligt bij 
Het advies over het opbouwen van locaties, het open zijn van de winkels op 
zondag en het doorgaan van de zaterdagmarkt is in de maak, maar mist nog 
voldoende grondslag. Vooralsnog is het voorstel om de zaterdagmarkt in 
afgeslankte vorm door te laten gaan. Op dezelfde manier als wanneer de ijsbaan 
is aangelegd. 

-> 	Het advies wordt geagendeerd voor de stuurgroep van 2 maart. 

Stand van zaken telecom  

Een advies inzake telecom is in de stuurgroep besproken. Dit stuk zal ook 
worden doorgestuurd naar de Veiligheidskolom. Er is een splitsing gemaakt in de 

beschikbaarheid van mobiel bellen enerzijds en instandhouding van draadloze 
internetverbindingen anderzijds. Focus ligt op de beschikbaarheid van mobiel 
bellen, teneinde het alarmnummer 1-1-2 bereikbaar te houden bij grote 
bezoekersaantallen in het stadscentrum van Dordrecht. Het Agentschap Telecom 
is ingeschakeld om te ondersteunen en adviseren. 

Verkeerspian  
Verkeersplein is in tweeen geknipt; een binnengebied en buitengebied. In het 
binnengebied zijn ca. 300 auto's die tijdens het evenement niet in het gebied 

geparkeerd kunnen worden. Buiten de stremming om kunnen mensen met de 
waterbus naar Dordrecht komen. De stremming duurt ca. van half 10 tot half 1. 
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Datum 	16 februari 2015 

-> 	Afgesproken wordt om het verkeersplan te agenderen voor de 
Stuurgroep van 2 maart. 
In het bijbehorende advies zullen de exacte straten worden benoemd die 
autovrij en autoluw moeten zijn. Tevens warden de tijden vermeld 
waarbinnen de straten autovrij en autoluw moeten zijn. Wat betreft het 
te verwachten aantal auto's in het buitengebied wordt er een 

vergelijking gemaakt met eerdere Koningsdagen. 

Er is contact met de NS over de benodigde capaciteit voor het treinvervoer. Er 

zal toezicht aanwezig zijn in de treinen die in rechtstreeks contact staan met de 
operationele leiding van de polltle. 
Er wordt samengewerkt met de buurgemeenten en Rijkswaterstaat wat betreft 
bewegwijzering naar parkeerplaatsen. 

De problemen die er waren rondom de Dancetour zijn opgelost. 

Vergunninoen voor evenementen na 20.00 uur  

Niet iedereen die lets wil organiseren heeft contact gezocht met het 
evenementenbureau. Er is een informele beleidslijn dat er na 20.00 uur geen 
evenementen meer plaatsvinden op Koningsdag. Deze lijn is ontstaan omdat 
men wilde voorkomen dat de bezoekers van de Dancetour na 21.00 uur 
doorstromen naar een ander evenement. Op het moment zijn er al aanvragen 
binnen om !anger te programmeren. Het vuurwerk is verplaatst naar 5 mei. 
In de stuurgroep is eerder besproken om niet te veel belemmeringen op te 
leggen. 

-> 	Afgesproken wordt om dit punt op basis van ervaringen van voorgaande 
jaren te bespreken in het multiteam. 

Acties: 
Wat Wie Op 

lijst 
Deadline Afgehandeld 

Contact met 
gemeentesecretarissen 
Zwijndrecht en 
Papendrecht 

9 Feb 23 feb 

Overzicht van zaken die 
gepubliceerd moeten 
warden 

2 feb 2 mrt 

In hoeverre is er bij de 
VR i.r.t. telecom 
behoefte aan bijstand 
van defensie? 

19 

jan 

26 jan 

Overzicht maken van 
alle punten die met 
bewoners besproken 
moeten gaan worden 

Werkgroep 
communicatie/ 

19 
jan 

Telecom 15 
dec 
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Datum 	16 februari 2015 

Tijdelijk intrekken 
terrasvergunningen op 
nemen in 
noodverordening 

15 
dec 

mrt 

Communicatie richting 
bewoners binnen de 
ringen wordt onderling 
afgestemd  

8 
dec 

Overzicht reguliere 
activiteiten Koningsdag 

1 
dec 

Melden punten die in 
verordening geregeld 
moeten worden bij 

Allen 8 
dec 

Regelen tunchpakketten 8 
dec 

April 

Afgeha ndeld 

Projectorganisatie incl. 
namen en 
contactgegevens 
rondsturen 

1 
dec 

8 dec 

Dinsdag 2 december 
actielijst incl. planning 
aanleveren 

Allen 1 
dec 

8 dec 

(Crisis)communicatie, 
inlichtingen en 
afstemming RVD -> wie 
doet wat? 

Politie 1 
dec 

8 dec 

Integraal advies 
Boulevard of Dance 

Politie/OM/VRZHZ 1 
dec 

11 dec 

Programmavoorstel 
incl. route wanneer 
gereed rondsturen 

1 
dec 

.9 dec 9 dec 

Rondsturen 
aanvraagformulier 
bijstand defensie 

8 
dec 

9 dec 9 dec 

Past de inzet van 
defensie bij de 
feestelijke uitstraling 

Stuurgroep 8 
dec 

- 15 dec 

Contact opnemen met 8 
dec 

15 dec 15 dec 

Communicatie naar 
buiten toe uiterlijke 
aanmelddatum 

8 
dec 

- 15 dec 

Brief namens 	aan 
regiegroep: oproep om 
strikt de 

, 15 
dec 

19 dec 16 dec 
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Datum 	16 februari 2015 

aanvraagtermijnen 
voor evenementen te 
handhaven. 

Personele bijstand 
agenderen 

15 

dec 

5 jan 5 jan 

Opstellen overzicht 
draaiboeken: wie, wat 

en wanneer 

5 jan 19 jan 12 januari 

Artiestenlijst BoD 
doorsturen 

5 jan 12 jan 6 jan 

Heeft wens van 
tijdelijke drooglegging 
alleen betrekking op 
het vergunde 
evenement of ook op 
horecagelegenheden? 

15 
dec 

12 jan 12 jan 

Bekendmaken data 
trainingsactiviteiten 

15 
dec 

12 jan 9 januari 

Rondsturen artiesten 
BoD 

15 
dec 

19 dec 6 jan 

Een brief van de 
burgemeester near de 
organisatoren van de 
BoD met zaken die ze 
mee moeten nemen in 
vergunningaanvraag 

1 15 
dec 

Januari 9 jan 

Inventariseren 
geInteresseerden voor 
contact met 
Amstelveen 

8 

dec 

Eind jan 12 jan 

Hoe om te gaan met 
eventuele claims? 

? 15 
dec 

19 jan 

Inventariseren bij 
werkgroepleden 
eventuele verlofstop 

" 8 
dec 

19 jan 

Geluidsproductie 
activiteiten in het 
centrum op 
zondagochtend 26 april 
tot 12.00 uur 

1 
dec 

Januari jan 

Sluitingstijd horeca en 
evt. avondprogramma 
van oranjecomite op 27 

april? 

1 
dec 

Januari jan 

Onderzoeken 
mogelijkheid en kosten 
om externen tijdelijk 
toegang te geven tot 
onze schijf 

15 
dec 

12 jan 19 jan 

Afspraken pleziervaart 1 5 jan 19 jan 
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Datum 	16 februari 2015 

op het water tijdens 
Grande Parade 

:/Politie dec 

Inventariseren en 
werven benodigde 
vrijwilligers agenderen 
voor eerste overleg 
januari 

8 
dec 

1 jan 

Verslag van 
scenariosessie 19 
december rondsturen 

1 15 

dec 

26 jan 23 jan 

Format aanreiken t.b.v. 
financiering 

8 

dec 

26 jan 23 jan 

Brief naar horeca 

ondernemers met het 
verzoek het te melden 
wanneer men 
buitentaps plaatst 

1 26 

jan 

2 feb 2 feb 

Nagaan of wegslepen 
apart geregeld moet 
worden, ook aandacht 
voor handhaving. 

26 
jan 

2 feb 2 feb 

Inventariseren deadline 
draaiboeken 

26 

jan 

9 feb 2 feb 

Rondsturen 
voorbeelden van 

verordening en melden 
termijn waarop punten 
voor verordening 
binnen moeten zijn 

8 
dec 

2 feb 	' 

Tijdschema opbouw 
locaties 

12 
jan 

26 jan 2 feb 

Aanvullen/aanpassen 
mijlpalenplanning 

Allen 5 jan 19 jan 2 feb 

Coordinator vrijwilligers 
voor gemeente 

- 	' 15 
dec 

26 jan 9 feb 

Hoe om te gaan met 
verminderd redzamen 
in de Grote Kerk 

9 feb 16 feb 

In beeld brengen 
kosten technische 
realisatie 

9 feb 16 feb 16 feb 

P2000, C2000 Politie/VR 15 

dec 
18 feb 

Advies richting 
stuurgroep inzake 
opschaling tot Grip 4 

9 Feb 16 feb 23 februari 

Overzicht opbouw 
locaties doorsturen 

2 feb 9 feb 23 februari 

Hoe om te gaan met Politic, 15 9 feb 2 maart 
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Datum 	16 februari 2015 

open zijn van winkels 
op zondag en 

dec 

Koningsdag en 
doorgaan markt? 
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"6) 

VERSLAG 

Betreft 	Veiligheidskolom 

Datum 	19 januari 2015 

Tijdstip 	15.00-17.00 uur 

Locatie 	Vergaderkamer 5, stadskantoor 

Aanwezig 

"Semeente/00V) 

(Politie) 

(OZHZ) 

(VRZHZ) 

(VRZHZ) 

(VRZHZ) 

(Dordrecht Marketing) 

(Dordrecht Marketing) 

(SCD) 

(OM) 

(Gemeente/kabinet) 

(Gemeente/SBC) 

(Brandweer) 

(Gemeente/OOV) 

Verslag verqaderino 12 ianuari  

De demonstratie van de reddingsbrigade na de Grande Parade gaat niet door. Er 
moet afstemming plaatsvinden tussen de draaiboeken t.a.v. data, tijdstippen, 
termen, etc. Het uiterlijk indienen van de vergunningaanvraag moet niet 19 
maar 27 maart zijn. 

Aanvraag defensiebijstand voor Veiligheidsregio is afhankelijk van telecom 

(p2000 / c2000). Politie heeft e.e.a. al doorgegeven. Deadline 26 januari voor 
conceptaanvraag, dan ook agenderen. 

KPN heeft hun expertise aangeboden inzake telecom vraagstukken in een ander 
gremiurn. 

Terugkopaeling kernoroep  

Besproken is om de winkels aan ring 2 allemaal gesloten to houden, de rest bij 
voorkeur niet. Geen uitstallingen (incl. terrassen) in alle ringen, dus t/m ring 4 
tot 13.30 uur. Kleine markt net zoals ten tijde van kerstijsbaan moet mogelijk 
zijn. Winkels kunnen zondag open zijn. Dit zijn eerste voorstellen die nog nader 
worden uitgewerkt. Het doorgaan heeft wellicht hogere kosten voor hancihaving 
tot gevolg. 

Er komt geen actief claimbeleid, in sommige gevallen worden wellicht individuele 
afspraken gemaakt. Horecagelegenheden mogen geen gebruik maken van 

glaswerk bij het ter consumptie aanbieden van dranken. De terrasvergunningen 
voor alle ringen worden t/m 13.30 uur tijdelijk ingetrokken. Dit zal worden 
opgenomen in de noodverordening. 
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Datum 	19 januari 2015 

E.e.a. heeft wellicht gevolgen voor het hekkenplan. Als alles tot 18.00 uur open 
is, hoe laat ga je ring 2 dan afsluiten? 

Voor Koningsdag is een budget van €750.000 beschikbaar en er is een aanvraag 
van €250.000 bij Provincie gedaan. Over de aanvraag bij de Provincie Is nog 
geen duidelijkheid. Het is belangrijk om alle kosten tijdig in beeld te brengen. 
Er zal een format worden rondgestuurd met verzoek om per werkgroep de te 
maken kosten in beeld te brengen. Het inschatten van de benodiade faciliteiten 

113 	is lastig voordat het definitieve programma bekend is. 
Allen proberen een eerste schatting te 

maken. 

Er zullen geen nadere sluitingstijden worden opgelegd en het oranjecomite kan 
na 13.00 uur gewoon doorprogrammeren. Er komt een specifieke 
bewonersavond. Deadline wordt morgen besproken in communicatie werkgroep 
door 
Politie heeft afspraken gemaakt met de projectleiders van de Grande Parade 
over pleziervaart. Stremming wordt ook meegenomen in de algemene 
communicatie op de website voor Koningsdag. 

Er wordt gewerkt aan de noodverordening, waarbij die van Amstelveen als 
voorbeeld wordt gebruikt. Over het tijdschema voor het opbouwen van de 
locaties is nu nog weinig te melden 

Deze week zal er overleg plaatsvinden met politie over de inhoudelijke 
programmering. 

Presentatie ringenmodel door  
Een korte weergave van hetgeen besproken is. Voor de rest verwijs ik naar het 
stuk dat is gepresenteerd. 

■ 

Hotel Bellevue kan geen gasten ontvangen tot 13.30 uur. Er zal waarschijnlijk 
wel personeel aanwezig zijn. De wens is uitgesproken om na het vertrek van de 
Koninklijke familie door te programmeren. 

Het gepresenteerde ringenmodel is een concept en zal nog op punten worden 
aangepast. Beoogde definitieve vaststelling vindt pleats in de driehoek plus op 2 
februari. 
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Datum 	19 januari 2015 

Vanuit de programmakant zal er nog een testvaart worden ondernomen met 
aandacht voor de diepte van vaarwegen en hoogte van bruggen. Mensen die 
geaccrediteerd worden om op hun boot te blijven of in de Grote Kerk aanwezig 
te zijn, mogen zich verder niet vrij bewegen in ring 2. Aileen eigenaren van 
boten met een ligplaats en hun gezin kunnen worden geaccrediteerd. 

DP Voorstraathaven moet worden schoongemaakt (baggeren). 
. Net vervoer vanaf de Grote Kerk gebeurt als het aan de 

politie ligt in een voertuig met dak. 

In relatie tot het Scheffersplein is nog niet geheel duidelijk voertuigen van de 
hulpdiensten 3,5 of 4,5 meter nodig hebben qua doorgangsbreedte. 

Het is belangrijk om alternatieve routes in beeld te brengen. Wat als je het 
programma moet versoberen? Alternatief voor slecht weer of klein incident op 
de route. Los van het slechtweer scenario, ook nadenken over programma 
alternatief. 

Er zijn Grid accounts aangevraagd voor 

Alcoholverkoop door detailhandel wordt toegestaan, maar men mag Been 
alcohol geopend bij zich hebben op de openbare weg. 

Alles gebaseerd op dreiging van dit moment. Maatregelen hangen daarvan af. 

Acties: 
Wat Wie Op 

lijst 
Deadline Afgehandeld 

In hoeverre is er bij de 
VR i.r.t. telecom 
behoefte aan bijstand 
van defensie? 

19 
jan 

26 jan 

Overzicht maken van 
alle punten die met 
bewoners besproken 
moeten gaan worden 

Werkgroep 
communicatie/ 

19 
jan 

Tijdschema opbouw 
locaties 

12 
jan 

26 jan 

Aanvullen/aanpassen 
mijlpalenplanning 

Allen 5 jan 19 jan 

Telecom 15 
dec 

P2000, C2000 Politie/VR 15 
dec 

Hoe om te gaan met 
open zijn van winkels 
op Koningsdag? 

Stuurgroep 15 
dec 

2 feb 

Tijdelijk intrekken 
terrasvergunningen op 

15 
dec 

mrt 
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nemen in 
noodverordening 
Verslag van 
scenariosessie 19 
december rondsturen 

15 
dec 

26 jan 

Coordinator vrijwilligers 
voor gemeente 

15 
dec 

26 jan 

Inventariseren 
aanvragen en termijnen 
bijstand defensie 

8 
dec 

26 jan 

Cancelen koopzondag 
26 april? 

8 
dec 

2 feb 

Format aanreiken t.b.v. 
financiering 

8 
dec 

26 jan 

Communicatie richting 
bewoners binnen de 
ringen wordt onderling 
afgestemd 

8 
dec 

Overzicht reguliere 
activiteiten Koningsdag 

1 
dec 

Tijdig in beeld brengen 
van eventuele 
uitbreiding van 
capaciteit inzake 
verbindingen 

Allen 8 
dec 

Melden punten die in 
verordening geregeld 
moeten worden bij 

Allen 8 
dec 

Rondsturen 
voorbeelden van 
verordening en melden 
termijn waarop punten 
voor verordening 
binnen moeten zijn 

8 
dec 

Regelen lunchpakketten 8 
dec 

April 

Afgehandeld 

Projectorganisatie incl. 
nemen en 
contactgegevens 
rondsturen 

. 
1 
dec 

8 dec 

Dinsdag 2 december 
actielijst incl. planning 
aanleveren 

Allen 1 
dec 

8 dec 

(Crisis)communicatie, 
inlichtingen en 
afstemming RVD -> wie 

Politie, 1 
dec 

8 dec 
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doet wat? 
Integraal advies 
Boulevard of Dance 

Politie/OM/VRZHZ 1 
dec 

- 11 dec 

Programmavoorstel 
incl. route wanneer 
gereed rondsturen 

1 
dec 

9 dec 9 dec 

Rondsturen 
aanvraagformulier 
bijstand defensie 

8 
dec 

9 dec 9 dec 

Past de inzet van 
defensie bij de 
feestelijke uitstraling 

Stuurgroep 8 
dec 

- 15 dec 

Contact opnemen met 8 
dec 

15 dec 15 dec 

Communicatie naar 
buiten toe uiterlijke 
aanmelddatum 

8 
dec 

- 15 dec 

Brief namens 	aan 
regiegroep: oproep om 
strikt de 
aanvraagtermijnen 
voor evenementen to 
handhaven. 

1 15 
dec 

19 dec 16 dec 

Personele bijstand 
agenderen 

15 
dec 

5 jan 5 jan 

Opstellen overzicht 
draaiboeken: wie, wat 
en wanneer 

5 jan 19 jan 12 januari 

Artiestenlijst BoD 
doorsturen 

5 jan 12 jan 6 jan 

_! 
Heeft wens van 
tijdelijke drooglegging 
alleen betrekking op 
het vergunde 
evenement of ook op 
horecagelegenheden? 

15 
dec 

12 jan 12 jan 

Bekendmaken data 
trainingsactiviteiten 

15 
dec 

12 jan 9 januari 

Rondsturen artiesten 
BoD 

15 
dec 

19 dec 6 jan 

Een brief van de 
burgemeester naar de 
organisatoren van de 
BoD met zaken die ze 
mee moeten nemen in 
vergunningaanvraag 

. 
15 
dec 

Januari 9 jan 

Inventariseren 
geinteresseerden voor 
contact met 
Amstelveen 

8 
dec 

Eind jan 12 jan 
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Datum 	19 januari 2015 

Hoe om te gaan met 
eventuele claims? 

? 15 
dec 

19 jan 

Inventariseren bij 
werkgroepleden 
,ventuele verlofstop 

8 
dec 

19 jan 

Geluidsproductie 
activiteiten in het 
centrum op 
zondagochtend 26 april 
tot 12.00 uur 

1 
dec 

Januari jan 

Sluitingstijd horeca en 
evt. avondprogramma 
van oranjecomite op 27 
april? 

1 
dec 

Januari jan 

Onderzoeken 
mogelijkheid en kosten 
om externen tijdelijk 
toegang te geven tot 
onze schijf 

15 
dec 

12 jan 19 jan 

Afspraken pleziervaart 
op het water tijdens 
Grande Parade 

Politie 
1 
dec 

5 jan 19 jan 

Inventariseren en 
werven benodigde 
vrijwilligers agenderen 
voor eerste overleg 
januari 

8 
dec 

1 jan 
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DORDRECHT $,101) 

VERSLAG 

Betreft 	Veiligheidskolom 

Datum 	20 april 2015 

Tijdstip 	15.00-17.00 uur 

Locatie 	Romboutslaan 105, VRZHZ 

Aanwezig 	 (Dordrecht Marketing) 

(Gemeente/00V) 

(Politie) 

(Politie) 

. (Politie) 

(DKH) 

(OZHZ) 

(Dordrecht Marketing) 

(OM) 

(VRZHZ) 

(VRZHZ) 

(Gemeente/00V) 

Stuurgroep 
Het multidraaiboek en communicatiedraaiboek zijn aangenomen en worden 
vastgesteld door de voorzitter van de VRZHZ. 

Er is een negatief advies gegeven op het openstellen van de punt van de 
Stadswerven. Spelregels in de stad worden gecommuniceerd via de website voor 
Koningsdag en er komt een link naar de verordening. 
Fly by: Fokker heeft vanochtend vergunningaanvraag ingediend 

Kerngroep 

Overleg met Drechtsteden: media is op zoek naar verschillen tussen de 
veiligheidsmaatregelen van de gemeenten. Afgesproken om alle plannen op 
elkaar af te stemmen. Verder geen aanvullende mededelingen over 
veiligheidsregime naar de media. 

Roobrug: er is een alternatief gevonden. Wellicht moet er bij hoog water worden 
overgestapt. Er moet een aanvulling op de vergunning komen. Zondagavond 
definitieve beslissing over af te leggen route. 

Acties 
OZHZ: Vergunningen zijn verzonden. Brandveiligheid en constructie gaat deze 
week weg. Sommige constructiegegevens moeten nog worden aangeleverd. 

Politie: vragen over verplaatsen persvakken. Donderdag nog afstemming met 
koninklijk huis. 

Accreditatie: een persoon werkt niet mee aan screening en accreditatie. Er 

wordt nog bekeken hoe hier op gehandhaafd kan gaan worden, strafrechtelijk of 
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Datum 	20 april 2015 

via havenverordening. Er moeten portofoons bij accreditatieposten geregeld 
worden. 

-> 	stuurt het kleurenschema van de bandjes door naar 	en 
regelt porto's 

Programma: veel bewoners hebben moeite met het weghalen van tuinbanken, 
etc. Maar we blijven hier streng in. 
Vraag die nog openstaat is hoe het de SGBO en CP communiceren met het ROT. 
Dit wordt opgepakt. 

Onduidelijk is of Baloe Beer vrijdag en zaterdag zijn terras mag laten staan of 
zaterdag en zondag. 
-> 	 stuurt bestaande brief hierover naar 

ontvangt graag de definitieve versie van het hekkenplan voor in LCMS. 
-> afstemming hekkenplan en kaart voor LCMS. 

nog niet alle gemeenten hebben bij de VRZHZ aangeleverd wat voor 
evenementen er plaats gaan vinden binnen hun gemeenten op Koningsdag. 
-> voor donderdag 9.00 uur (i.v.m. briefing politie) laatste update hierover naar 
iedereen mallen 

Hoe om to gaan met incident in nacht in aanloop naar Koningsdag? Reguliere 
processen van opschaling lopen dam 

Er zal nog een evaluatieformulier aan de deelnemers van dit overleg worden 
verzonden. 

Acties: 
Wat Wie Op 

lijst 
Deadline Afgehandeld 

Kleurenschema 
accreditatiebandjes 
rondsturen 

20 
april 

23 april 

Portofoons bij 
accreditatie posten 

20 
april 

27 april 

Brief Baloe Beer naar 
mailen 

20 
april 

27 april 

Afstemming 
hekkenplan en kaart 
voor LCMS 

20 
april 

23 april 

Overzicht van alle 
evenementen in de 
regio 

20 
april 

23 april 

Auto voor loco 
burgemeester bij 
Regiokantoor 

13 
april 

27 april 

Porto/pager voor loco- 30 
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15 
dec 

5 jan 5 jan 

1 
dec 

8 dec 

Allen 1 
dec 

8 dec 

Politie/ 1 

dec 
8 dec 

Politie/OM/VRZHZ 1 
dec 

11 dec 

1 

dec 
9 dec 9 dec 

8 
dec 

9 dec 9 dec 

Stuurgroep 8 
dec 

15 dec 

8 
dec 

15 dec 15 dec 

8 

dec 
15 dec 

15 
dec 

19 dec 16 dec 

5 jan 19 jan 12 januari 

5 jan 12 jan 6 jan 

Datum 	20 april 2015 

burgemeester maart 
Communicatie over 
luchtruimsluiting, 
droneverbod en herrie 
helikopter NOS 

30 
maart 

Regelen lunchpakketten I 8 dec April 

Afgehandeld 

Projectorganisatie incl. 
namen en 
contactgegevens 
rondsturen 
Dinsdag 2 december 
actielijst incl. planning 
aanleveren 
(Crisis)communicatie, 
inlichtingen en 
afstemming RVD -> wie 
doet wat? 
Integraal advies 
Boulevard of Dance 
Programmavoorstel 
incl. route wanneer 
gereed rondsturen 
Rondsturen 
aanvraagformulier 
bijstand defensie 
Past de inzet van 
defensie bij de 
feestelijke uitstraling 
Contact opnemen met 
1 

Communicatie naar 

buiten toe uiterlijke 

aanmelddatum 

Brief namens 	aan 
regiegroep: oc.h oep om 
strikt de 
aanvraagtermijnen 
voor evenementen to 
handhaven. 

Personele bijstand 
agenderen 

Opstellen overzicht 
draaiboeken: vvie, wat 
en wanneer 

Artiestenlijst BoD 
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Datum 	20 april 2015 

doorsturen 

Heeft wens van 
tijdelijke drooglegging 

alleen betrekking op 
het vergunde 
evenement of ook op 
horecagelegenheden? 

15 
dec 

12 jan 12 jan 

Bekendmaken data 
trainingsactiviteiten 

15 

dec 

12 jan 9 januari 

Rondsturen artiesten 
BoD 

15 
dec 

19 dec 6 jan 

Een brief van de 
burgemeester naar de 
organisatoren van de 
BoD met zaken die ze 
mee moeten nemen in 
vergunningaanvraag 

15 

dec 

Januari 9 jan 

Inventariseren 
genteresseerden voor 
contact met 
Amstelveen 

8 
dec 

Eind jan 12 jan 

Hoe om te gaan met 
eventuele claims? 

15 
dec 

19 jan 

Inventariseren bij 
werkgroepleden 
eventuele verlofstop 

8 

dec 

19 jan 

Geluidsproductie 
activiteiten in het 
centrum op 
zondagochtend 26 april 
tot 12.00 uur 

1 
dec 

Januari jan 

Sluitingstijd horeca en 
evt. avondprogramma 
van oranjecomite op 27 
april? 

1 
dec 

Januari jan 

Onderzoeken 
mogelijkheid en kosten 
om externen tijdelijk 
toegang te geven tot 
onze schijf 

15 
dec 

12 jan 19 jan 

Afspraken pleziervaart 
op het water tijdens 
Grande Parade 

Politie 
1 
dec 

5 jan 19 jan 

Inventariseren en 
werven benodigde 
vrijwilligers agenderen 
voor eerste overleg 

januari 

8 
dec 

1 jan 

Verslag van 
scenariosessie 19 

15 
dec 

26 jan 23 jan 
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Datum 	20 april 2015 

december rondsturen 
Format aanrelken t.b.v. 
financiering 

" 8 
dec 

26 jan 23 jan 

Brief naar horeca 
ondernemers met het 
verzoek het te melden 
wanneer men 
buitentaps plaatst 

26 
jan 

2 feb 2 feb 

Nagaan of wegslepen 
apart geregeld moet 
worden, ook aandacht 
voor handhaving. 

26 
jan 

2 feb 2 feb 

Inventariseren deadline 
draaiboeken 

26 
jan 

9 feb 2 feb 

Rondsturen 
voorbeelden van 
verordening en melden 
termijn waarop punten 
voor verordening 
binnen moeten zijn 

8 
dec 

2 feb 

Tijdschema opbouw 
locaties 

12 jan - 26 jan 2 feb 

Aanvullen/aanpassen 
nnijipalenplanning 

Allen 5 jan 19 jan 2 feb 

Coordinator vrijwilligers 
voor gemeente 

15 dec 26 jan 9 feb 

Hoe om te gaan met 
verminderd redzamen 
in de Grote Kerk 

9 feb 16 Feb 

In beeld brengen 
kosten technische 
realisatie 

9 feb 16 feb 16 feb 

P2000, C2000 Politie/VR 15 dec 18 feb 
Advies richting 
stuurgroep inzake 
opschaling tot Grip 4 

9 feb 16 feb 23 februari 

Overzicht opbouw 
locaties doorsturen 

2 feb 9 feb 23 februari 

Hoe om te gaan met 
open zijn van winkels 
op zondag en 
Koningsdag en 
doorgaan markt? 

Politie, 15 dec 9 feb 2 maart 

Overzicht maken van 
alle punten die met 
bewoners besproken 
moeten gaan worden 

Werkgroep 
communicatie/ 

19 jan 23 maart 

In hoeverre is er bij de 
VR i.r.t. telecom 

19 jan 26 jan 30 maart 
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Datum 	20 april 2015 

behoefte aan bijstand 
van defensie? 

Telecom 15 dec 

Tijdelijk intrekken 
terrasvergunningen op 
nemen in 
noodverordening 

15 dec mrt 30 maart 

Communicatie richting 
bewoners binnen de 
ring en wordt onderling 
afgestemd 

8 dec 30 maart 

Overzicht reguliere 
activiteiten Koningsdag 

1 dec 30 maart 

Melden punten die in 
verordening geregeld 
moeten worden bij Erik 

Allen 8 dec 23 maart 

Tijdstip 
noodverordening 
aanpassen in 
bewonersbrieven 

30 
maart 

6 april 

Verdeling inzet Toezicht 30 
maart 

13 april 

Contact met 
gemeentesecretarissen 
Zwijndrecht en 
Papendrecht ivm 
waterbus 

( 9 feb 23 feb 13 april 

Overzicht van zaken die 
gepubliceerd moeten 
worden 

2 feb 2 mrt 

Pagina 6/6 



DORDRECHT 11111) 

VERSLAG 

Betreft 	Veiligheidskolom 

Datum 	23 maart 2015 

Tijdstip 	15.00-17.00 uur 

Locatie 	Vergaderkamer 3, stadskantoor 

Aanwezig 	 (Gemeente/Kabinet) 

Gemeente/00V) 

(Gemeente/00V) 

(Politie) 

(Politie) 

;DKH) 

(OZHZ) 

Dordrecht Marketing) 

(OM) 

,VRZHZ) 

,Gemeente/00V) 

(voorzitter) 

Mededelingen: 
zullen namens de Veiligheidskolom naar het Breed Horeca overleg 

gaan op 30 maart. Nog onduidelijk is of ook 	zal aansluiten. 
Dinsdag wordt in het Klein Comite het concept draaiboek besproken. De 
deadline voor het definitieve draaiboek is volgende week woensdag. 

Wie zijn er op Koningsdag in het stadskantoor aanwezig en welke voorzieningen 
zijn er nodig? Persontvangst, gemeentelijke kolom i.h.k.v. de crisisorganisatie, 
accreditatie. Waarschijnlijk is het stadskantoor al vanaf 7.00 uur open. 

-> Aanwezigen in stadskantoor op Koningsdag melden bij 

Openstaande acties 
Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de Koninklijke Dordtse Roei- en 
Zeilvereniging. In het gesprek is voor een aantal zaken verwezen naar de 
bewonersbrief en brief inzake accreditatie. Gevraagd is of de KDRZV aan wil 
sluiten bij het overleg met de havenmeesters. 

Communicatie 

Deze week gaan er voor een aantal deelgebieden langs de route brieven uit. Op 
10 april volgt een grote bewonersbrief met verkeersmaatregelen e.d. Er komt 
daarnaast ook nog een brief voor winkeliers en horeca-ondernemers. Dat is 
schriftelijke communicatie, er worden ook nog bijeenkomsten georganiseerd. 

-> 	plaatst de bewoners brieven in pdf formaat op de I-schijf. Er wordt 
nog nagegaan of de brieven voor ondernemers ook op de site komen. 
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Datum 	23 maart 2015 

Noodverordening 
De noodverordening is gebaseerd op de noodverordeningen van Amsterdam en 
Amstelveen voor Koningsdag en de troonswisseling. 
Nog aantal openstaande vragen over noodverordening. 
Ring 2 accreditatie, ring 3 verbod op losse voorwerpen en ring 4 al het overige 
dat geregeld moest worden. 
Bespreekpunten: 
Er worden aparte verkeersmaatregelen genomen voor 
verkeersaangelegenheden. Deze warden niet geregeld in de noodverordening. 
Verzoek om een kaartje met alleen de ringen en geen andere maatregelen. Er is 
een kaartje in de maak dat deze week gereed zal zijn. 
Het tijdstip waarop de noodverordening ingaat, staat nog ter discussie. Streven 
is om met zo min mogelijk verschillende tijden te werken. Er moet o.a. rekening 
worden gehouden met het plaatsen van hekken, opbouw van locaties en een 
generale repetitie. 

-> Er vindt deze week nog nadere afstemming plaats over het tijdstip waarop de 
noodverordening van kracht is. 

Explosievenonderzoek in gebouwen die onderdeel zijn van het programma hoeft 
niet geregeld te worden in de noodverordening. 
Welke personen die zich in ring 1 begeven moeten een accreditatie polsbandje 
dragen? Wellicht alle personen behalve de koninklijke familie. 

-> 	brengt dit ter bespreking in, in de stuurgroep 

Er worden een aantal particuliere beveiligers ingezet. Zij zijn niet bevoegd tot 
het handhaven van de noodverordening mits ze zijn aangesteld door de 
gemeenten Dordrecht. 
De Wijnhaven valt ook binnen het stremmingsgebied. 

De bijstand van defensie wordt iets uitgebreid. 
De eindtijd van het velligheidsrisicogebied wordt 27 april 16.00 uur 
Over de begintijd van de noodverordening vindt nog nader overleg plaats. 
Vooralsnog is het idee om zondag 26 april 18.00 uur als aanvangstijd aan te 
houden. 
Windschermen moeten in het gehele gebied om uiterlijk zondag 18.00 uur 
warden verwijderd. De ondernemers van wie de windschermen mogen blijven 
staan, worden apart aangeschreven door de OZHZ. Specifieke verzoek om dit 
laatste niet te melden in de algemene communicatie richting ondernemers. 

Acties: 
Wat Wie Op 

lijst 
Deadline Afgehandeld 

Contact met 
gemeentesecretarissen 
Zwijndrecht en 
Papendrecht 

9 feb 23 feb 

Overzicht van zaken die 2 feb 2 rn rt 
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Datum 	23 maart 2015 

gepubliceerd moeten 
worden 
In hoeverre is er bij de 
VR i.r.t. telecom 
behoefte aan bijstand 
van defensie? 

19 
jan 

26 jan 

Telecom 15 
dec 

Tijdelijk intrekken 
terrasvergunningen op 
nemen in 
noodverordening 

15 
dec 

mrt 

Communicatie richting 
bewoners binnen de 
ringen wordt onderling 
afgestemd 

8 
dec 

Overzicht reguliere 
activiteiten Koningsdag 

1 
dec 

Melden punten die in 
verordening geregeld 
moeten worden bij _ 

Allen 8 
dec 

Regelen lunchpakketten 8 
dec 

April 

Afaehandeld 

Projectorganisatie incl. 
namen en 
contactgegevens 
rondsturen 

1 
dec 

8 dec 

Dinsdag 2 december 
actielljst incl. planning 
aanleveren 

Allen 1 
dec 

8 dec 

(Crisis)communicatie, 
inlichtingen en 
afstemming RVD -> wie 
doet wat? 

Polities 1 
dec 

8 dec 

Integraal advies 
Boulevard of Dance 

Politie/OM/VRZHZ 1 
dec 

- 11 dec 

Programmavoorstel 
incl. route wanneer 
gereed rondsturen 

1 
dec 

9 dec 9 dec 

Rondsturen 
aanvraagformulier 
bijstand defensie 

8 
dec 

9 dec 9 dec 

Past de inzet van 
defensie bij de 
feestelijke uitstraling 

Stuurgroep 8 
dec 

- 15 dec 
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Datum 	23 maart 2015 

Contact opnemen met 

_ 

( 8 
dec 

15 dec 15 dec 

Communicatie naar 
buiten toe uiterlijke 
aanmelddatum 

8
dec 

- 15 dec 

Brief namens - 	aan 
regiegroep: oproep om 
strikt de 
aanvraagtermijnen 

voor evenementen te 
handhaven. 

15 
dec 

19 dec 16 dec 

Personele bijstand 
agenderen 

15 
dec 

5 jan 5 jan 

Opstellen overzicht 
draaiboeken: wie, wat 
en wanneer 

5 jan 19 jan 12 januari 

Artiestenlijst BoD 
doorsturen 

5 jan 12 jan 6 jan 

Heeft wens van 
tijdelijke drooglegging 
alleen betrekking op 
het vergunde 
evenement of ook op 
horecagelegenheden? 

15 
dec 

12 jan 12 jan 

Bekendmaken data 
trainingsactiviteiten 

15 
dec 

12 jan 9 januari 

Rondsturen artiesten 
BoD 

15 
dec 

19 dec 6 jan 

Een brief van de 
burgemeester naar de 
organisatoren van de 
BoD met zaken die ze 
mee moeten nemen in 
vergunningaanvraag 

. • 15 
dec 

Januari 9 jan 

Inventariseren 
gelnteresseerden voor 
contact met 
Amstelveen 

8 
dec 

Eind jan 12 jan 

Hoe om te gaan met 
eventuele claims? 

? 15 
dec 

19 jan 

Inventariseren bij 
werkgroepleden 
eventuele verlofstop 

8 

dec 

19 jan 

Geluidsproductie 
activiteiten in het 
centrum op 
zondagochtend 26 april 
tot 12.00 uur 

1 
dec 

Januari jan 

Sluitingstijd horeca en 
evt. avondprogramma 

1 
dec 

Januari jan 
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Datum 	23 maart 2015 

van oranjecomite op 27 
april? 

Onderzoeken 
mogelijkheid en kosten 
om externen tijdelijk 

toegang te geven tot 

onze schijf 

15 

dec 
12 jan 19 jan 

Afspraken pleziervaart 

op het water tijdens 
Grande Parade 

Politie 
1 

dec 

5 jan 19 jan 

Inventariseren en 
werven benodigde 

vrijwilligers agenderen 
voor eerste overleg 
januari 

8 

dec 

1 jan 

Verslag van 
scenariosessie 19 
december rondsturen 

15 
dec 

26 jan 23 jan 

Format aanreiken t.b.v.
financiering 

' 8 
dec 

26 jan 23 jan 

Brief naar horeca 
ondernemers met het 
verzoek het te melden 
wanneer men 
buitentaps plaatst 

26 
jan 

2 feb 2 feb 

Nagaan of wegslepen 
apart geregeld moet 
worden, ook aandacht 
voor handhaving. 

26 

jan 
2 feb 2 feb 

Inventariseren deadline 
draaiboeken 

26 
jan 

9 feb 2 feb 

Rondsturen 
voorbeelden van 
verordening en melden 

termijn waarop punten 
voor verordening 
binnen moeten zijn 

8 

dec 
2 feb 

Tijdschema opbouw 
locaties 

12 
jan 

26 jan 2 feb 

Aanvullen/aanpassen 
mijlpalenplanning 

Allen 5 jan 19 jan 2 feb 

Coordinator vrijwilligers 
voor gemeente 

15 
dec 

26 jan 9 feb 

Hoe om te pan met 
verminderd redzamen 
in de Grote Kerk 

9 feb 16 feb 

In beeld brengen 
kosten technische 
realisatie 

9 feb 16 feb 16 feb 
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Datum 	23 maart 2015 

P2000, C2000 Politie/VR 15 
dec 

18 feb 

Advies richting 

stuurgroep inzake 
opschaling tot Grip 4 

9 feb 16 feb 23 februari 

Overzicht opbouw 
locaties doorsturen 

2 feb 9 feb 23 februari 

Hoe om to gaan met 
open zijn van winkels 
op zondag en 

Koningsdag en 
doorgaan markt? 

Politie/ 15 
dec 

9 feb 2 maart 

Overzicht maken van 
alle punten die met 
bewoners besproken 
moeten gaan worden 

Werkgroep 
communicatie/ 

19 

jan 

23 maart 
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DORDRECHT 

VERSLAG 

Betreft 	Veiligheidskolom 

Datum 	26 januari 2015 

Tijdstip 	15.00-17.00 uur 

Locatie 	Vergaderkamer 3, stadskantoor 

Aanwezig 

;emeente/00V) 

(Politie) 

(Politie) 

(OZHZ) 

(VRZHZ) 

(VRZHZ) 

(GHOR) 

(Dordrecht Marketing) 

(Gemeente/Kabinet) 

(Gemeente/OOV) 

Verslag 19 januari  
De uiterlijke datum van 27 maart voor de vergunningaanvraag geldt alleen voor 
de komst van de koning. Voor andere vergunning aanvragen geldt de termijn 
van 10 weken. Het Oranje comite kan na 13.30 uur doorprogrammeren. 

In beeld brengen kosten: 
Out of pocket money komt eventueel in aanmerking voor een vergoeding, maar 
personeelskosten niet. Wel van belang om deze kosten tijdig in beeld to 
brengen. 

Ringenmodel  
Vanochtend is er overleq geweest met DBB. Er komt een tweede concept van 
het ringenmodel. 

Verkeersplan wordt nog niet 2 februari afgetikt, ringenmodel en hekkenplan wel. 
Misschien is het hekkenplan nog niet helemaal getekend voor donderdag. 
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Datum 	26 januari 2015 

Afgelopen donderdag heeft er een overlea plaatsgevonden over defensie 
bijstand door veiligheidsregio er 	. De politie heeft al aangegeven 
defensiebijstand te willen. Wellicht wordt de bijstandsaanvraag nog aangevuld 
vanuit de Veiligheidsregio of Dordrecht Marketing. 	neemt contact op met 

over defensiebijstand. 

Buitentaps en terrasverqunning  
Horeca ondernemers met terrasvergunning vragen of ze het laten weten als ze 
een buitentap gaan plaatsen na 13.30. 	zal na afstemming met 

(ivm eerder overleg met ondernemersj een brief sturen naar de horeca 
ondernemers. 

zijn 
een paar horeca ondernemers in ring 2 die dicht moeten. 

Er komt ook een kaart voor publiek over toegankelijkheid gebied. 

Acties: 
Wat Wie Op 

Iijst 
Deadline Afgehandeld 

Brief naar horeca 
ondernemers met het 
verzoek het te melden 
wanneer men 
buitentaps plaatst 

26 
jan 

Nagaan of wegslepen 
apart geregeld moet 
worden, ook aandacht 
voor hand having. 

26 
jan 

2 feb 

Inventariseren deadline 
draaiboeken 

26 
jan 

9 feb 

In hoeverre is er bij de 
VR i.r.t. telecom 
behoefte aan bijstand 
van defensie? 

- 19 
jan 

26 jan 

Overzicht maken van 
alle punten die met 
bewoners besproken 
moeten gaan worden 

Werkgroep 
communicatie/ 

19 
jan 

Tijdschema opbouw 
locaties 

12 
jan 

26 jan 

Aanvullen/aanpassen 
mijlpalenplanning 

Allen 5 jan 19 jan 

Telecom 15 
dec 

P2000, C2000 Politie/VR 15 
dec 

Hoe om te gaan met 
open zijn van winkels 

Stuurgroep 15 
dec 

2 feb 
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Datum 	26 januari 2015 

op Koningsdag? 
Tijdelijk intrekken 
terrasvergunningen op 
nemen in 
noodverordening 

15 
dec 

mrt 

Coordinator vrijwilligers 
voor gemeente 

15 
dec 

26 jan 

Inventariseren 
aanvragen en termijnen 
bijstand defensie 

t 8 
dec 

26 jan 

Cancelen koopzondag 
26 april? 

8 
dec 

2 feb 

Communicatie richting 
bewoners binnen de 
ringen wordt onderling  

afgestemd 

8 
dec 

Overzicht reguliere 
activiteiten Koningsdag 

1 
dec 

Tijdig in beeld brengen 
van eventuele 
uitbreiding van 
capaciteit inzake 
verbindingen 

Allen 8 
dec 

Melden punten die in 
verordening geregeld 
moeten worden bij 

Allen 8 
dec 

Rondsturen 
voorbeelden van 
verordening en melden 
termijn waarop punten 
voor verordening 
binnen moeten zijn 

8 
dec 

Regelen lunchpakketten 8 
dec 

April 

Afgehandeld 

Projectorganisatie incl. 
namen en 
contactgegevens 
rondsturen 

1 
dec 

8 dec 

Dinsdag 2 december 
actielijst incl. planning 
aanleveren 

Allen 1 
dec 

8 dec 

(Crisis)communicatie, 
inlichtingen en 
afstemming RVD -> wie 
doet wat? 

. 
Politic 1 

dec 
8 dec 

Integraal advies Politie/OM/VRZHZ 1 - 11 dec 
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Datum 	26 januari 2015 

Boulevard of Dance dec 

Programmavoorstel 
incl. route wanneer 
gereed rondsturen 

1 
dec 

9 dec 9 dec 

Rondsturen 
aanvraagformulier 
bijstand defensie 

8 
dec 

9 dec 9 dec 

Past de inzet van 
defensie bij de 

feestelijke uitstraling 

Stuurgroep 8 
dec 

15 dec 

Contact opnemen met 

_ 

8 
dec 

15 dec 15 dec 

Communicatie naar 
buiten toe uiterlijke 
aanmelddatum 

8 

dec 

15 dec 

Brief namens 	aan 
regiegroep: oproep om 
strikt de 
aanvraagtermijnen 
voor evenementen te 
handhaven. 

15 
dec 

19 dec 16 dec 

Personele bijstand 
agenderen 

15 
dec 

5 jan 5 jan 

Opstellen overzicht 
draaiboeken: wie, wat 
en wanneer 

5 jan 19 jan 12 januari 

Artiestenlijst BoD 
doorsturen 

5 jan 12 jan 6 jan 

Heeft wens van 
tijdelijke drooglegging 
alleen betrekking op 

het vergunde 
evenement of ook op 
horecagelegenheden? 

15 
dec 

12 jan 12 jan 

Bekendmaken data 
trainingsactiviteiten 

15 
dec 

12 jan 9 januari 

Rondsturen artiesten 
BoD 

15 
dec 

19 dec 6 jan 

Een brief van de 
burgemeester naar de 
organisatoren van de 
BoD met zaken die ze 
nnee moeten nemen in 
vergunningaanvraag 

15 
dec 

lanuari 9 jan 

Inventariseren 
geinteresseerden voor 
contact met 
Amstelveen 

8 
dec 

Eind jan 12 jan 

Hoe om te gaan met 
eventuele claims? 

15 
dec 

19 jan 
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Datum 	26 januari 2015 

Inventariseren bij 
werkgroepleden 
eventuele verlofstop 

8 
dec 

19 jan 

Geluidsproductie 
activiteiten in het 
centrum op 
zondagochtend 26 april 
tot 12.00 uur 

1 
dec 

Januari jan 

Sluitingstijd horeca en 
evt. avondprogramma 
van oranjecomite op 27 
april? 

1 
dec 

Januari jan 

Onderzoeken 
mogelijkheid en kosten 
om externen tijdelijk 
toegang to geven tot 
onze schijf 

i 15 
dec 

12 jan 19 jan 

Afspraken pleziervaart 
op het water tijdens 
Grande Parade 

'Politie 
1 
dec 

5 jan 19 jan 

Inventariseren en 
werven benodigde 
vrijwilligers agenderen 
voor eerste overleg 
januari 

8 
dec 

1 jan 

Verslag van 
scenariosessie 19 
december rondsturen 

15 
dec 

26 jan 23 jan 

Format aanreiken t.b.v. 
financiering 

8 
dec 

26 jan 23 jan 
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DORDRECHT 11,0 

VERSLAG 

Betreft 	Veiligheidskolom 

Datum 	30 maart 2015 

Tijdstip 	15,00-17.00 uur 

Locatie 	Vergaderkamer 3, stadskantoor 

Aanwezig 	 (Gemeente/Kabinet) 

"Gemeente/00V) 

(Politie) 

(Politie) 

• (DKH) 

(OZHZ) 

(Dordrecht Marketing) 

(OM) 

(VRZHZ) 

.Gemeente/00V) 

(SBC) 

Terugkoppeling driehoek 

. De Koningsdagverordening is aangenomen. Ingangstijd is 
verschoven naar 21.00 uur. 

Ingrijpen bij mogelijke protest acties; terughoudendheid. 
Contact zoeken met genootschap van republikeinen. Mogelijk gesprek van 
gemeente samen met politie. 

Terugkoppeling stuurgroep 
RBT: 	schuift aan en de loco is telefonisch bereikbaar. 
Eigenlijk moet hij een porto hebben, want wellicht geen bereikbaarheid. 

-> actie voor werkgroep verbindingen 

Terugkoppeling Kerngroep 
Tekort aan mensen van toezicht. Met name probleem bij organisatie voor 
doorlaatposten. 

-> actie voor 

Mijlpalenplanning 
Brieven aanpassen op hetgeen besloten en besproken is in de driehoek. 
Grote kerkplein is volledig ring 2 geworden met hekken zodat mensen hun huffs 
uit en in kunnen. Hek op zo'n 50 cm van gevel. 
Accreditatiebandjes: kan uitgifte gemakkelijker waardoor niet iedereen naar 
Dordt hoeft to komen? Voor Jubal worden ze gecontroleerd uitgereikt. 
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Datum 	30 maart 2015 

Liason vanuit de inhoud voor ROT: 	Zij kan dan indien mogelijk 

aanschuiven bij het RBT. 

Wanneer mogen boten haven nog in? In de Wolwevershaven liggen veelal 

bewoonde boten. Daar is gesprek met de havenmeester geweest. Vanaf zondag 
16.00 uur niemand meer in en uit haven tenzij er in opdracht van politie nog 
een schip verlegd wordt. Stremming van de rivier wordt waarschijnlijk deze 
week bekend gemaakt door Rijkswaterstaat. 

Waterbus: wat is impact op verkeersplan? Veel extra auto's waar geen rekening 
mee is gehouden. Zou zo'n 600 extra auto's opleveren. Het idee is om dubbele 
capaciteit in te zetten met directe Iijnen. 
Zwijndrecht heeft hekkenplan en toegangsbeleid voor genodigden, inclusief de 
waterbus. Waterbus heeft zelf contact gehad met organisatie in Zwijndrecht. 
Oplossing is hekkenlijn lets verschuiven. 

-> actie: 	zoekt contact met Zwijndrecht en Papendrecht 

Openstaande acties 
Wat is de laatste stand van zaken inzake het verkeersplan? Arriva wll voor 
€1.0.000 gratis openbaar vervoer verzorgen. 
Politie gebruikt laatste maand om mensen binnen eigen organisatie te 
inFormeren. Ze hebben daarom behoefte aan de definitieve stukken hebben. 21 
april vindt er een grote zichtbare politie oefening in de stad plaats. 
Communicatie hierover stemt de politie of met de gemeente. 

Communicatie over het vliegen van helikopter boven de binnenstad. Het geeft 
veel herrie. Vliegtuig op 3 km en helikopter wat lager, beide van NOS. 

-> 	pakt communicatie op. Advies van politie om de boodschap een paar 
keer te herhalen. 

Communiceren dat er een luchtruimsluiting is en dat ook drones e.d. niet zijn 
toegestaan. 

De vergunningaanvraag is binnen, maar de OZHZ is nog in afwachting van de 
constructieve gegevens. Op 8 april worden alle vergunningen ondertekend. 
Vanuit de gemeente zal er waarschijnlijk geen algehele evaluatie komen, maar 
een raadsinformatiebrief. 

Rondvraag 
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Datum 	30 maart 2015 

Snel na Koningsdag een bbq, 13 mei van 17.00 tot 20.00 uur. Mensen die bij de 
voorbereiding betrokken zijn geweest worden hiervoor uitgenodigd. 

Acties: 

Wat Wie Op 
lijst 

Deadline Afgehandeld 

Tijdstip

noodverordening 
aanpassen in 

bewonersbrieven 

, 30 

maart 

6 april 

Porto voor loco- 
burgemeester 

30 

maart 
Verdeling inzet Toezicht 30 

maart 
Communicatie over 

luchtruimsluiting, 
droneverbod en herrie 
helikopter NOS 

30 
maart 

Contact met 
gemeentesecretarissen 
Zwijndrecht en 
Papendrecht ivm 
waterbus 

9 feb 23 feb 

Overzicht van zaken die 
gepubliceerd moeten 
worden 

2 feb 2 mrt 

Regelen lunchpakketten 8 dec April 

Afgehandeld 

Projectorganisatie incl. 
namen en 
contactgegevens 
rondsturen 

1 
dec 

8 dec 

Dinsdag 2 december 

actielijst incl. planning 
aanleveren 

Allen 1 
dec 

8 dec 

(Crisis)communicatie, 
inlichtingen en 
afstemming RVD -> wie 
doet wat? 

Politie/ 1 

dec 
8 dec 

Integraal advles 
Boulevard of Dance 

Politie/OM/VRZHZ 1 
dec 

- 11 dec 

Programmavoorstel 

incl. route wanneer 
gereed rondsturen 

1 
dec 

9 dec 9 dec 
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Datum 	30 maart 2015 

Rondsturen 
aanvraagformulier 
bijstand defensie 

8 
dec 

9 dec 9 dec 

Past de inzet van 
defensie bij de 
feestelijke uitstraling 

Stuurgroep 8 
dec 

15 dec 

Contact opnemen met 

1- 

8 

dec 

15 dec 15 dec 

Communicatie naar 

buiten toe uiterlijke 
aanmelddatum 

8 

dec 

15 dec 

Brief namens 	aan 

regiegroep: oproep om 
strikt de 
aanvraagtermijnen 
voor evenementen te 
handhaven. 

15 

dec 
19 dec 16 dec 

Personele bijstand 
agenderen 

15 

dec 

5 jan 5 jan 

Opstellen overzicht 
draaiboeken: wie, wat 
en wanneer 

5 jan 19 jan 12 januari 

Artiestenlijst Bob 
doorsturen 

5 jan 12 jan 6 jan 

Heeft wens van 
tijdelijke drooglegging 
alleen betrekking op 
het vergunde 
evenement of ook op 
horecagelegenheden? 

15 
dec 

12 jan 12 jan 

Bekendmaken data 
trainingsactiviteiten 

15 
dec 

12 jan 9 januari 

Rondsturen artiesten 
BoD 

15 
dec 

19 dec 6 jan 

Een brief van de 
burgemeester naar de 
organisatoren van de 
BoD met zaken die ze 
mee moeten nemen in 
vergunningaanvraag 

15 
dec 

Januari 9 jan 

Inventariseren 
geinteresseerden voor 

contact met 
Amstelveen 

8 
dec 

Eind jan 12 jan 

Hoe om te gaan met 
eventuele claims? 

? 15 
dec 

19 jan 

Inventariseren bij 
werkgroepleden 
eventuele verlofstop 

8 
dec 

19 jan 

Geluidsproductie 1 Januari jan 
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Datum 	30 maart 2015 

activiteiten in het 
centrum op 
zondagochtend 26 april 
tot 12.00 uur 

dec 

Sluitingstijd horeca en 
evt. avondprogramma 
van oranjecomite op 27 
april? 

1 
dec 

.lanuari jan 

Onderzoeken 
mogelijkheid en kosten 
om externen tijdelijk 
toegang te geven tot 
onze schijf 

15 
dec 

12 jan 19 jan 

Afspraken pleziervaart 
op het water tijdens 
Grande Parade 

'Politie 
1 
dec 

5 jan 19 jan 

Inventariseren en 
werven benodigde 
vrijwilligers agenderen 
voor eerste overleg 
januari 

8 
dec 

1 jan 

Verslag van 
scenariosessie 19 
december rondsturen 

15 
dec 

26 jan 23 jan 

Format aanrelken t.b.v. 
financiering 

8 
dec 

26 jan 23 jan 

Brief naar horeca 
ondernemers met het 
verzoek het te melden 
wanneer men 
buitentaps plaatst 

26 
jan 

2 feb 2 feb 

Nagaan of wegslepen 
apart geregeld moet 
worden, ook aandacht 
voor handhaving. 

26 
jan 

2 feb 2 feb 

Inventariseren deadline 
draaiboeken 

26 
jan 

9 feb 2 feb 

Rondsturen 
voorbeelden van 
verordening en melden 
termijn waarop punten 
voor verordening 
binnen moeten zijn 

8 
dec 

2 feb 

Tijdschema opbouw 
locaties 

12 
jan 

26 jan 2 feb 

Aanvullen/aanpassen 
mijlpalenplanning 

Allen 5 jan 19 jan 2 feb 

Coordinator vrijwilligers 
voor gemeente 

15 
dec 

26 jan 9 feb 
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Datum 	30 maart 2015 

Hoe om te gaan met 
verminderd redzamen 
in de Grote Kerk 

9 feb 16 feb 

In beeld brengen 
kosten technische 
realisatie 

9 feb 16 Feb 16 feb 

P2000, C2000 Politie/VR 15 
dec 

18 feb 

Advies richting 
stuurgroep inzake 
opschaling tot Grip 4 

9 feb 16 feb 23 februari 

Overzicht opbouw 
locaties doorsturen 

} 2 feb 9 feb 23 februari 

Hoe om te gaan met 
open zijn van winkels 
op zondag en 
Koningsdag en 
doorgaan markt? 

Politie/ 15 
dec 

9 feb 2 maart 

Overzicht maken van 
alle punten die met 
bewoners besproken 
moeten gaan worden 

Werkgroep 
communicatie/ 

19 
jan 

23 maart 

In hoeverre is er bij de 
VR i,r.t. telecom 
behoefte aan bijstand 
van defensie? 

- 19 
jan 

26 jan 30 maart 

Telecom 15 
dec 

Tijdelijk intrekken 
terrasvergunningen op 
nemen in 
noodverordening 

15 
dec 

mrt 30 maart 

Communicatie richting 
bewoners binnen de 
ringen wordt onderling 
afgestemd 

8 
dec 

30 maart 

Overzicht reguliere 
activiteiten Koningsdag 

1 
dec 

30 maart 

Melden punten die in 
verordening geregeld 
moeten worden bij 

Allen 8 
dec 

23 maart 
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1
Secretarls 

AGENDA VEILIGHEIDSOVERLEG KONINGSDAG 
Locatie Kamer Hastings 
Datum 17 november 2014 
Tljdstip 14.00-15.00 uur 

Aanwezig < H. Kranendonk, ' 

1. Opening en Voorstellen 
2. Projectstructuur veiligheidskolom 
3. Vaststellen verantwoordelijkheden 
doornennen) 

( 	 , lijst 

4. whhhy ;;welikifiotaketi ,lokeelebttritaiiii 
. $' gal- 

1. Opening en voorstelten (5 min) 

Nr. 
1-1 Opening, Voorstellen 

2. Projectstructuur Velligheidskolom (15 min) 

Nr. Tijd Onderwerp Eigenaar 
2-1 Toelichting memo projectstructuur + bijlagen 

3. Vaststellen verantwoordelijkheden 
Nr. Tijd Onderwerp Eigenaar 

3-1 Nalopen Bijlage 1. en "lijst projecten/onderdelen" 

4. Hoofdstructuur projectorganisatie 
Nr. Tijd Onderwerp Eigenaar 
4-1 1. Planning en Eikmomenten 

2. Bevoegdheden 
3. Werkzaamheden (wat to doen de eerste weken) 
4. Overlegstructuur en frequentie (inplannen) 

Allen 

1. Planning en Eikmomenten: 

NCTV: Shordist...geintegreerd dreigingsbeeld... 

Risicoscenario's 	Integraal beveiligingsplan...Scenariosessie.... 

- Eerste afstemmingsoverleg (NCTV/DB3, AIVD, DI.10, MIVD en 

regionale eenheid) 

- Tweede Tweede afstemmingsoverleg en bespreken concept GDb 

- Update DA/DI en laatste aanpassing GDb 1 week voor evenement 

-Operationeel dreigingsbeeld laatste aanpassing 1 dag voor 

evenement 

Vergunningsaan vraag 	 

Akkoord Hof op voorlopig programme: na 20 november 



Eikmomenten SGBO: 

Eikmomenten liaisons: 

Overige Eikmomenten: 

2. Bevoegdheden: 

Bespreken indien nodig 

3. Werkzaamheden (korte termijn) 

4. Overlegstructuur en frequentie 

5.1 
	

Rondvraag 



Koningsdag 2015 



Programma? 

• Vertrek bij Villa aug. 

• Grande parade 
• Varen naar Grote kerk (klein stukje wandelen) 

• Grote kerk 
• Auto naar Hof (en klein stukje wandelen) 

• Hof van Nederland 

• Statenplein (met afsluiting) 





Uitgangspunten 

• Nog to bepalen, maar zoiets als: 



Scenario's (opzet) 

• Civiel: 1/12 dmv voorzet civiel in sttrurgroep 

• Veiligheid: in 3 stappen: 
1. dec. 

2.  

begin jan 

3 	 in de stuurgroep eind jan 

Vraag: hoe to versnellen? Noodzaak? Inzet 



Hoofdstructuur 

Zie aparte voorstel in verstuurde bundel 17/11/14 



Integra liteit, betekent? 

• Civiel en 00V zijn qua verantwoordelijkheden in de stuurgroep gescheiden 

• In de werkorganisatie is ze verbonden in de werkrgroepen zoals ze opgezet 
worden dmv linking pins. 



Professionalisering uit A'dam/A'veen 

Wat nemen we mee voor doorontwikkeling: 

• Meer veiligheid door meer feest (in de DS-regio) 
• Werken met een stevig webcare team 
• Internationaal perscentrum? 
• App voor bezoekers 
• Maatwerk in vergunningen 
• De meldkamer voor toezicht/handhaving in de stad? 
• Formuleren beleidsuitgangspunten 
• Formulren tolerantiegrenzen voor basis handhaving openb orde 
• Vooraf formuleren belangrijke sleutelbesluiten 
• Versterken communicatieverbindingen hulpdiensten 
• Voorbereiding uitval ICI 
• Het aansiuiten van vitale bedrijven op crisisorganisatie 

NB: professionals 'voorbij de routine' 



Civiel 
• Uitvoering en locatie: 

— Ontvangst / Grande parade 

— Grote kerk 

— Hof van Nederland 

— Statenplein / afsluiting 

• Citydressing (versieringen) 

• marketing 

• Route: varen / wandelen / auto 

• Communicatie : 

— Pers / media 

— Bewoners / ondernemers 

— Bezoekers en bereikbaarheid 
• Comm unicatiestrategie (spanning open/gastvrij <-> overcrowding): 

— crowd management/zelfredzaamheid (goed informeren / bevorderen goede sfeer/ beroep aan mensen bij to 
dragen) 

Aandacht voor de eigen medewerkers: enthausiasme en amabassadeurs 

• Mobiliteit: omleidingen / afsluitingen / parkeren / OV / obstakels / verkeerspian 

• Juridische zaken civiel (contractvorming/toezeggingen/schades/nadeelcomp 

• NB: capaciteit mobiel netwerk (=knelpunt) 



00V, partners 

Samenwerking met o.a. 

• Politie 

• Brandweer 

• Crisisbeheersing 

• OM 

• Ghor (met ambulance, zorg ca in kielzoch) 

• Omgevingsdienst 

• Gemeente 

Gaan integraal werken en dus themagewijs in werkgroepen aan de slag: 



OOV, werkgroepen 
• Bestuurszaken 
• Techniek & communicatie (C2000/telecom/app ca) 
• Crowd-management en mobiliteit / ringenmodel / communicatie 
• Accreditatie 
• Handhaving en toezicht (vergunning / verkeer / alcohol / verkeersongelukken / 

geluidsoverlast) 
• Verplaatsingen 
• Juridische zaken OOV (vergunningen / ontheffingen) 
• Reguliere Koningsdag 
• Vergunningen / evenementveiligheid 
• Openbare orde en rechtshandhaving (demonstraties, juridisch kader, voorkomen 

escalaties, Potentieel Gewelddadige Eenlingen 
• Veilige inrichting straten / pleinen 

• Als sate-prikker: Bewaking en security: ringenmodel / verplaatsingsroute 
/ DS! / Luchtruim 

NB1: duidelijke en expliciete opdrachten per werkgroep 
NB2: bemensing van de werkgroepen vanuit de Brandweer, Ghor, Crisisbeh.,Gemeente 



00V, 

• Lessen uit A'dam/A'veen: 

11/ 



Stuurwiel veiligheid Troonswisseling 

Incident- en 
crisismanagernant 

2.Security 

Vitale infrastructuur 

rowd control 
algemeen 

Spreldin, 
Publiek in 
regiot land 

,--- 

Spreiding 
Publiek in 

Asd 

4. Gedrag publiek 
(OOV) 

Beschermen 
personen 

Beschermen 
objecten 

rowd contro 
\\,water 

Gewenst 
gedrag 
belonen 

ngewenst 
gedrog 

beperken 

Tlotsing' 
publieks 
profieien 
w_r_1(orney 

• 

Fysieke 
velligheY Fysleke 
'acetic! veiligheid 

routes 

1. Fysieke 
veiligheid 

Publiek 
bescherrnen 

 

OOV voortgangsbewaking 

COT ontwikkelde stuurwiel veiligheid gebruiken: 
Gericht op: 

Communicatie toezicht,handh / 

Cricisman. / vitale infrastructuur 



00V, incident en crisisbeheersing 

• Koepelnotitie voorbereiding crisisbeheersing 

• Generiek en specifiek (hulpverleningscap.) 

• Crisisbeheersing (planvorming) 

• Rol Rijk (Nctv) 

• Oefeningen / trainingen 

• Informatiemanagement 

Vraag: wie is eerste aanspreekpunt voor mij 



Te bespreken 

• Openbare werken: straten tijdig leeg /schoonmaak/reiniging (is civiel!!) 

• Verwachte bezoekersstroom"ca 150.000 



En dit dan? Wie? 

• Sponsorwerving? 

• Budgetbewaking / -autorisatie 

• Integraal plan van aanpak? 

• Delen van documenten en informatie 



De dag zelf (00V) 

• Actiecentrum Verkeer en Vervoer? (monitoren op- en afbouw van de 

drukte) 

• Actiecentrum 

• Het weer? 

• Publikeconcentraties (OV,trein,verkeer) 



Bewonersbijeenkomst 7 april 

Een groep bewoners die langs de route voor koningsdag wonen is vanavond uitgenodigd om een 
toelichting te krijgen op de placering van hekken en overige afzettingen op een aantal plaatsen in 
het centrum. 

Belangrijkste mededeling is dat iedereen zijn/haar huis in en uit kan. Op sommige plekken zal er 
wel omgelopen moeten worden om van het ene naar het andere punt te komen. Het is een 
misverstand dat veiligheidsmaatregelen het inhoudelijke programma overvleugelen. Eerst is het 
programma in grote lijnen bedacht en daarna is gekeken hoe e.e.a. het beste geregeld en 
georganiseerd kon worden. 

Mensen die langs de route wonen krijgen gratis een pakket om hun huis te versieren. Voor het 
bestellen van extra versieringen wordt naar de website verwezen. 

Mensen die Koningsdag van nabij willen volgen, wordt geadviseerd om op tijd van huis te 
vertrekken en op een plek te blijven. Het zal zeer lastig zijn om tijdens het bezoek van de ene naar 
de andere plek te bewegen. Er zijn meerdere doorlaatplekken in het centrum die dichtgaan zodra 
het koninklijk gezelschap in de buurt is. 

We willen voorkomen dat er hele stukken zijn waar geen mensen staan. Op sommige plekken 
wordt ruimte vrijgemaakt voor groepen zoals schoolkinderen of minder validen. 

Er zijn twee zones in de stad. Binnen het havengebied is sprake van een autovrije zone. De 
autoluwe zone zit daar omheen. Inwoners in het autoluwe gebied kunnen een doorlaatbewijs 
krijgen. U wordt hierover nader geYnformeerd per brief. Mensen die een vergunningen hebben 
achter hun ruit, zullen niet bekeurd worden door Toezicht als ze in een zone staan waar ze normaal 
niet mogen staan. 

Specifiek:  
- De achterkant van de Palingstraat is niet toegankelijk voor publiek. Hier zullen hoge hekken 
worden geplaatst. 
- Bewoners van de Houttuinen en Grote Kerkstuin kunnen ook bij hun voordeur komen. Hekken 
staan daar zo'n 80 cm uit de gevel. Niet de bedoeling dat hier publiek komt te staan. le mag wel 
voor uw eigen deur staan achter het hek. 
- Stuk aan de zuidkant van de wijnstraat tussen Scheffersplein en Wijnstraat. U kunt daar wel in en 
uit de huizen, maar Scheffersplein en wijnbrug zijn afgesloten vanaf een uur of half 11. Er staan 
dan hekken. 
- Hofstraat, Nieuwstraat en hoekje van Statenplein. Hier was het de bedoeling dat mensen niet aan 
de voorkant bij hun huis konden komen. Dit is aangepast! Ook hier hekken op zo'n 70 a 80 cm uit 
de gevel. Via achterdeur kunt u de Augustijnenkerk in, maar u dan niet naar het Hof. De 
Dwarsgang achter de Nieuwstraat kun je uit, maar er gelden wel beperkende 
verkeersmaatregelen. 

Naar aanleidinci van vraoen uit het publiek  
Mensen die aan het Statenplein mogen hun raam opendoen. Geen dingen uit het raam gooien 
uiteraard. In de Nieuwstraat kunt u in 1.1W eigen huis bezoek ontvangen. In de huizen gelden geen 
beperkingen, dus u kunt ook visite uitnodigen. Bezoek heeft geen polsbandjes nodig. De 
Botermarkt wordt autovrij gemaakt hier staan straalwagens van de pers. Statenplein na 13.30 uur 
ook nog tot ca. 18.30 uur een ander programma. 

Er mogen vanaf een uur of 4 geen schepen zonder ligplaats in binnenhavens komen. Info voor 
mensen die hun auto in parkeergarage mogen parkeren volgt nog met een parkeerkaarten. Voor 
zover bekend mag u aanwezig zijn op eigen terras bij de Wijnbrug. De Nieuwbrug is vanaf 
zondagavond 21.00 uur afgesloten. Direct van de Wijnbrug naar de Nieuwbrug toe kan niet. De 
doorgang bij de Wijnbrug is afgesloten. Er komt een blokkade bij de zuidkant van de Wijnstraat. 
Appartementen op de Wijnbrug worden op 17 april pas opgeleverd. Daardoor worden er op dit 
moment geen bewonersbrieven ontvangen. Dit is wel gewenst. 

Boomstraat . 	heeft dakterras op ' 	Laatste was wel uitgenodigd, maar eerste niet. 



Stuurgroep Koningsdag 

Datum: 22 December 

Overzicht bestuurlijke maatregelen 00V te nemen door gemeentelijk gezag 

Aan de stuurgroep wordt gevraagd te kijken naar volledigheid en aanspreekpunt. 

Doorgaan weekmarkt op zaterdag 25 april (?) 

Doorgaan koopzondag op 26 april 

Tijdelijke sluiting terrassen op Scheffersplein ( 

Alcoholvrije horeca tussen 11:00 en 13:00 op 27 april (bespreekpunt 22 dec) 

Opbouwwerkzaamheden zondagochtend vanaf 06:00 uur (bespreekpunt 22 dec.) 

Openstelling winkels op 27 april (?) 

Verkeers- en vervoersmaatregelen (werkgroep mobiliteit) 

Wel/niet afgeven van een noodverordening (werkgroep juridische zaken) 

Planning: 

Januari: keuze maken voor reguliere verordening of noodverordening (SG Koningsdag) 

Februari: memo met voorstel versnelde procedure indienen bij griffie 

Begin maart: verordening in College 

31 maart, of 4 april de verordening vast laten leggen door de Raad 

Bij noodverordening: in april burgemeestersbesluit nemen 



ISecretaris 

ERSLAG STUURGROEP KONINGSDAG 
Locatie Kamer B&W kamer 
Datum 22 december 2014 
ijdstlp 8.30 -man Mir 

" anwezig 	_) 
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1. Opening (5 minuten) 
N . 
1-1 Vaststellen verslag Stuurgroep 15-12-2014 (Bijlage 1) 

Opmerkingen verslag SG 15 december 2014 

Oranjeverenigingen: Oranjeborrel in Papendrecht gaat door. 22 december 

avondbijeenkomst met oranjecomite 's. Voor Statenplein programmering vanaf 
13:00 uur op Statenplein. 

Voor out of pocket kosten m.b.t. veiligheid, kan een ultzondering gemaakt worden 

bij het punt `niet versturen van rekeningen'. 

1-2 Update programme (Bijlage 2 nieuwe kaart)  

Toelichting: 
Met het Hof is instemming berelkt over de rotirp Pn HP nIPkken waarop 
geprogrammeerd kan worden. 

Terugkoppeling scenariosessie 

Goede bijeenkomst sessie. De afspraak is om in februari nog een dergelijke sessie 

te doen en op 20 april nogmaals om de definitieve scenario's te doorleven. 

Overige opmerkingen: 

- 	Koopzondag. In principe door laten gaan, afhankelijk van 

veiligheidskolom. 
- 	Verwachting is dat de grote Kerk niet aebruikt kan worden op zondag, zsm 

contact opnemen met de heer 1 
- 	De planning van opbouwwerkzaamheden dient rekening te houden met de 

kerkgang van de Augusteinenkerk op zondag. 

Actie: Inpiannen 2e  en 3e  scenariosessies in februari en op 20 april 

Actie: Raad van Kerken informeren over het wel/niet gebruik van de 
kerken in de aanloop naar en op Koningsdag I 

2. Programmakolom (25 minuten) 

N r. Tijd 
	

Onderwerp 
	

Eigenaar 

2-1 
	

Concept Plan van aanpak (Bijlage 3) 

:37 



Opmerkingen: 

PVA: bijwerken op consistentie, 5-1 in SG en 22-1 Presidium. 

NOS: Voor het leveren van kwalitatieve input voor de storyline 

tijdens de Koningsdaguitzending is voorzien in afspraken met NOS 

met gekende mensen uit de stad ( 	). 

Actie: PVA 22 januari agenderen bij het Presidium 

( 	 . 

2-2 Ontvangst en Nazit georganiseerd door Kabinet v.d. Burgemeester 

Besluit: De organisatie van de nazit is de 

verantwoordelijkheid van het Kabinet van de Burgerneester, 

(drie locatie opties worden verkend). 

Sponsoring: vragen sponsoring In nature, cash of beide aan 

bedrijven? 

Opmerkingen: 

vind dat v 	_ 	- 

i 

Besluit: Passief werven sponsoring is akkoord, besluit over 

actieve sponsoring wordt later geagendeerd. 

3. Velligheidskolom (15 minuten) 
Nr. Tijd Onderwerp Eigenaar 
3-1 Lijst met bestuurlijke maatregelen (bijlage 4) 

Opmerkingen: 

- 	Weekmarkt: 	(gedeeld door andere SG 

leden): wens tot het door laten gaan van de markt. 

• Kerkgang: rondom de kerkgang rekening 

houden met planning opbouwwerkzaamheden 

(kerkgang moet ongestoord kunnen pleats vinden). 

- 	Koopzondag: uitgangspunt is dat koopzondag door 

ken blijven gaan. 00V maakt minutenschema voor 

januari overleg met DOV 

(inplannen) 

- 	Alcoholvrije horeca: 	niet gewenst om alcohol te 

schenken op pleinen en buitenuitgiftepunten vanaf 11 

uur. 	suggestie om uit te werken en in advies 

aan te geven wat de bedoeling is. 

- 	Verkeer en vervoersmaatregelen (advies over 

schrijven) 

- 	Terrassen: terrasvergunning, 

in januari in overleg treden met exploitanten 

terrassen. Volgorde; eerst in overleg treden, lukt dat 

niet noodverordening. 	: verstandig om met alle 

horecaondernemers te spreken. 

- 	,; In een ruimer gebied dan nu toegekend 



preventief fouilleren meenemen in het advies. 

Actie: mlnutenschema 	 aanleveren t.b.v. 
Inschatting koonzondag en afstemming met overige 

activiteiten I 
Actie: Inplannen afspraak DOV in januari ( 

Actie: Uitbrengen integraal advies horeca tijdens 
Koningsdag incl. onderwerp preventie fouilleren I 
Actie: Verkeer en vervoersadvies ( 

Actie: inplannen afspraken horecaondernemers ( 

di en i 
7   a 	OR 	4  ,...._ 

. . ..au.... - 	- 	,4, 

4-1 Besluitenlijst (zie onderstaande) Allen 

4-2 Opmerkingen actielijst (bijlage 5) Allen 

4-3 Rondvraag Allen 

Opmerkingen 

heeft brief verstuurd aan de regiegroep evenementen om 

scherp to zijn op de termijnen voor evenementen in de regio. 

bericht dat 00V kolom zoekt naar kostendrager voor het 
uitbreiden van de telecom verbindingen. Geprobeerd via NL alert 
(niet gelukt), wordt nu geprobeerd via 112 (acbe is reeds ingezet 

door 

 i 	- 	1:)°-,_-,b 	. 	— 	A 	i.za-  

1. (17-11) SG besluit dat er op Koningsdag met GRIP 4 gewerkt wordt. 

2. (17-11 ..„......_. houdt kantoor op Koningsdag zelf. 

3. (17-11) Zondag 26 april opbouw van het evenement is mogelijk vanaf 12:00 uur. 

4. (17-11) Consequenties voor de markt worden tijdig in SG besproken. 

5. (17-11) Budgetsturing hoeft niet vanaf week 1 in de stuurgroep. 

6. (17-11) Invulling van de stuurgroep is akkoord. 

7. (17-11) Versaderstukken zijn vanaf 1 december beschikbaar via IBabs 

8. (01-12) Communicatiestijl, W met Kroontje is goedgekeurd door SG. 

9. (01-12) Programmaorganisatie is voor zover bekend is akkoord. 

10. (01-12) Communicatiewerkgroep samenstelling is akkoord. 

11. (15-12) Uitgangspunten Koningsdag zijn akkoord bevonden door 5G. 

12. (15-12) Notitie bezoekersaantallen is akkoord, organisatie dimensioneert op 100.000 

bezoekers tijdens bezoek Majesteit en 150.000 gedurende de dag. 

13. (15-12) Besluit: Advies B of D is akkoord, mits geformaliseerde brief met voorwaarden 

uitgangspunten en randvoorwaarden richting B of D wordt verzonden. 

14. (22-1.2) De organisatie van de nazit is de verantwoordelijkheid van het Kabinet van de 

Burgemeester. 

15. (22-12) Passief werven sponsoring is akkoord, besluit over actieve sponsoring wordt 

later geagendeerd. 

16.  



Bijeenkomst horecaondernemers Scheffersplein (Koningsdag) 
Datum: 3 februari 2015 

Stuurgroep Koningsdag samenvatting van het versiag 

Namens de oraanisatie: 

Aanwezig Ondernemers: 

Ozat: Babylon, 	 lj: Cafe de Beurs, i 	 Ts: Miro, .e_ 	 V en D 

vervangt . 	 I, 	 evenementen (plan invulling Koningsdag) 

: Balou Beer, 	 : Dordts genoegen, 	 ?.: Dordts genoegen 

.!: stadscafe rijke en ZN 

Inleiding: 

Koningsdag vindt dit jaar plaats in Dordrecht en we verwachten op de dag zelf een groot aantal 

bezoekers. Daarnaast veel verwachten we veel publiciteit en ook daardoor veel extra bezoekers in de 

periode na Koningsdag. De komst van de koning brengt, met name vanwege de 

veiligheidsmaatregelen, ook een aantal consequenties met zich mee. 

Benadrukt wordt dat alles wat wordt verteld en besproken vertrouwelijk is. 

Agenda: 

1. Consequenties komst Koning: wat kan er wel wat niet etc.? 

2. Op hoofdlijnen lets over het programma op het Scheffersplein 

3. Formeel en informeel deel, wat kan er en ook de vraag, wat willen de ondernemers? Mede om te 

bezien waarbij en in hoeverre wij kunnen helpen. 

1.Beperkingen vanuit veiligheid, toelichting Baaij : 

Toelichting SGBO (speciale politie-eenheid) uitgebreid veiligheidsplan voor Nationaal 

Evenement. 

Toelichting ringenmodel. Stuk Wijnstraat deel Scheffersplein is ring 2. Daar mogen tijdens het 

bezoek en van tevoren alleen mensen komen die gescreend en geaccrediteerd zijn. Er komt 

wel een doorlaatpunt, dat echter dicht gaat als de koning in de buurt is. 

Er mogen geen terrassen uitgestald mogen zijn in gebied alles binnen Spuiboulevard. 

Mobiele taps mogen niet in de loop staan tijdens het bezoek. 

Er mag geen alcohol worden geserveerd en geconsumeerd buiten tot 13:30. 

Voor heel het gebied binnen de Spuiboulevard geen uitstallingen tijdens het bezoek van de 

Koning. Dit is een eenduidige regel voor de gehele binnenstad. 

Ruimte op het Scheffersplein: 

Een deel van het plein is nodig voor programmering tijdens bezoek van de Koning. We proberen zo 

veel mogelijk vrij te houden. 

1. Zoveel mogelijk mensen gelegenheid geven te kijken. Zoveel mogelijk op Wijnstraat en huizen 

opgebouwd naast waar nu bomen staan. 

2. Uitgangspunt is dat publiek zoveel mogelijk aan een kant staat. In de Wijnstraat is dat aan de zijde 

van de Voorstraat. Ook aan de andere kant moet het mogelijk zijn een meter tot anderhalve meter 

ruimte te houden, zodat ook horeca aan die zijde bereikbaar is. 

Afsluiting: 

1. Oversteek is afgesloten op last van de politie, waarschijnlijk is de doorgang open tot ongeveer 12 

uur. Tijdens het bezoek Koning is de doorgang gesloten. op het moment dat de Koning (ver genoeg) 

weg is mag de oversteek open. 

2. Barriers blijven staan op de dag zelf. Op het plein staan barriers; aan de overzijde hekken. 



Aanbod: 

Er staan een aantal huizen/geraamtes. Willen de ondernemers Scheffersplein hier lets mee? 

Buiten uitserveren mag (gehele dag). 

betreurt 1000 stoelen terras die weg zijn. Zijn voorstel is om met mobiele kiap/statafels 

gaan werken. Incl. bijzonder entertainment prograrnma ter compensatie van gemiste opbrengst. 

Wens is groat podium met Nielson, Liptease (grate publiekstrekkers). Podium aan de kant van het 

water (transparant boogpodium). Tussen 14:00 en 19:00 zou het idee zijn. 

Budget is niet alleen voor podium, maar oak voor artiesten 	ncl. podium. Voor andere 

Koningsdagen is het budget 	 euro budget van de Stichting, waarvan de helft subsidie. 

De vraag is of de gemeente hierin kan faciliteren. 

Vraag 1: kan podium van tevoren gelnstalleerd worden 

Vraag 2: hoe verder programmeren 

Vraag 3: mogelijkheden voor kosten 

Antwoord 

Organisatie van Koningsdag kost al veel geld, dit valt buiten de tijd dat de Koning er is en buiten de 

verantwoordelijkheid van 	, Er is geen ruimte voor een podium met dergelijke omvang op het 

Scheffersplein, wel mogelijk om iets te combineren met de Dordtse Huizen die er toch al staan. 

Gezamenlijke conclusie: zoveel mogelijk inbouwen van optredens in wat er al is. 

Afspraken: 

1. Gezamenlijk zoeken naar een creatieve oplossing, podium dat nodig is proberen feitelijk gereed te 

hebben op het moment dat Koning weg is en in te bouwen in wat voor programma nodig is. 

2. We gaan bekijken of er mogelijkheden zijn om snel tapwagens ter plekke te krijgen. 
3. : stuurt plan en begroting, aangepast n.a.v. wat er vandaag gedeeld is, naar 	 en 

cc. Deze leiden die door naar juiste plek binnen de gemeente. 

4. Kijken van mogelijkheden opslag terrassen en tapwagens, bijvoorbeeld kelder V & D, Berkepoort, 

Halfords. 

Afspraak in klein comite: 

Nogmaals bespreken wat de wensen zijn met ! 	voor het bekijken van de optics van de 

huizen in combinatie met het podium/opslagplekken/buitentaps. 

Vraag Balou Beer: mag het terras uitgebreid warden aan de kant van de stoep, vanwege verlies 

terras op het plein in het weekend voor Koningsdag? 



Secretaris 

VERSLAG STUURGROEP KONINGSDAG 
Locatie Kamer B&W kamer 
Datum 9 februari 2015 
Tijdstip 8.30 -09.30 uur 

Aanwezig 

1. Opening 
2. ,VelligheidskolOrn 
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1:Opening (5 rninuteity 

Nr. 

1-1 Terugkoppeling Koninklijk Huis  

1-2 Geen versiag SG 2-2 aanwezig 

Zorgpunten: 

KDRZ: in het centrum, veel aanvragen van mensen die met een boot naar de 

Haven willen komen. 

Mededeling: 

19 februari wordt er proef gevaren onder de Roobrug met zeer hoge 

waterstand. 

ioreca ondernemers; afspraak maatwerkafspraken. Hierin ook of 17 februari 

de definitieve indieningsdatum is. 

Actie: afzonderlijk overleg inplannen met Koninklijke Roei en Zeil (afsluiten van 

Havens, apart overleg). 

Actie: overleg KDRZ over mogelijke voorontvangst en rol organisatieprimaat bij 

gemeente. 

2. Velligheidskolom 

Nr. Tijd Onderwerp Eigenaar 

2-1 Advies gebruik alcohol en terrassen (bijlage 1) 

Neemt de SG het advies inzake beperkingen alcohol gebruik en 

terrassen en uitstallingen over? 

Resluit: de SG neemt het advies over. 

Nadere uitwerking volgt op de onderstaande punten: 

1. Windschermen verwijderen waar nodig 

windschermen vraagt maatwerk, op plaatsen waar veel 

publiek samen komt, kijken of in het kader van crowdmanagement 

de windschermen weg moeten. In het kader van de aanvraag 

moeten de horecaondernemers weten of de schermen weg moeten, 

Actie: Politie ronde doen of de windschermen weg moeten. 

2. Tapwagens stallen in buitenruimte 



Lijn is om dit niet to doen waar veel mensen samenkomen. 

3. Uitventen van dranken vanuit horeca, wie mag dat en wear 

(rugtaps). 

Actie: Voor de drie pleinen Statenplein, Scheffersplein en 

Groothoofd regel opstellen over uitserveren (bladen, plastic bekers, 

rugzakken). 

4. Vergunningen, voorwaarden, indieningstermijn. 

Actie: 	.espreekt met omgevingsdienst in 00V overleg. 

Uitganspunt t.a.v. ambulante handel en uitstallingen: 

1.Voldoende eten en drinken in de stad beschikbaar. 

2.Reguliere aanbod voorziet hier voldoende in. 

3.Vanuit veiligheid niet wenselijk uitstallingen/tappunten etc in ring 

4 met name langs de route (zie bijlage 1) 

Openstaande vraag SG; is er voldoende (horeca)capaciteit bij de 

Grote Kerk en het Statenplein, ofwel moet hier een uitzondering 

voor gemaakt worden? 

Opmerkingen: 

Toelichting; t 

t 

Voor Scheffersplein en bij Grote Kerk wordt nog nader bekeken wat 

de mogelijkheden zijn. 

3. Programmaknlom 

Nr. Tijd Onderwerp Eigenaar 

3-1 Programme na half 2 (mondelinge toelichting) 

- 	Algemeen initiatieven na half 2 

- 	Terugkoppeling gesprek horeca Scheffersplein (Bijlage) 

- 	Terugkoppeling gesprek horeca Statenplein (mondeling) 

Met name 't Peerdt heeft grote hinder van de activiteiten op het 

Statenplein, mogelijkheden voor maatwerk worden besproken. 

- 	Tapwagen bij Arie Scheffer wordt onderzocht. 

1. 	Niet om 12 uur de hele programmering stop zetten, 

doorprogrammeren. 

Burgemeester: 

De week na Koningsdag is er een lustrum jaar bevrijdingsfestival, 5 

mei exposure. 

I. 

— .. 	.... 



Doorprogrammeren na half 2 is van belang voor een geslaagde 

Koningsdag. 

Twee redenen voor het scheiden van de organisatie voor en na 

bezoek Koning: 

1. De aanvraag voor de vergunning, tot half twee is dat de 

gemeente, na half 2 andere organisatoren. 

2. Aanvragen na half 2 niet betaald uit Koningsdag budget. 

3-2 Relatiebeheer Grande Parade (bijlage 3) 

' punt over Oranjevereniging Sliedrecht. 

Afsternming Zwijndrecht en Papendrecht zijn afspraken over 

gemaakt. 

Ongeveer 30 initiatieven zijn ondergebracht bij projectleiders. 

20 tot 25 initiatieven gehonoreerd. 

Commercieel: buiten Dordrecht afgewezen. 

Actie: Advies gehonoreerde initiatieven in communicatie op een 

bepaald moment naar buiten brengen i 

Tot half 2 niet en daarna vergunning indienen voor evenement 

(reguliere weg). 

Actie: inplannen update grande parade. Element sport daarin 

nader belichten 

3-3 Vertrouwelijkheid programma: communicatie komt met instructie 

voor medewerkers over hoe om te gaan met vertrouwelijkheid en 

de aanwezigheid van medewerkers bij vertrouwelijke overleggen. 

Actie: instructie, met wie praat je en wat vertel je en 
communicatielijnen via projectsecretarissen benadrukken 
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4-1 Besluitenlijst (zie onderstaande) Allen 

4-2 Opmerkingen actielijst (bijlage 4) Allen 

4-3 Rondvraag 

Actie: burgemeester wordt gevraagd logo te onthullen op 6 

februari 	itemt hiermee in). 

Opmerking 

Actie: advies minder validen etc. 

. komt met advies over minder validen etc. ook specifiek op 

Allen 



kerk. 

Actie: voorstel hoe te voorkomen dat mensen dubbel worden 

uitgenodigd 	. 

Ifs 	I 

!.1" 

1. (17-11) 

. 	. 
k 	1 	 _ 

S(    

SG besluit dat er op Koningsdag met GRIP 4 gewerkt wordt. 

2. (17-11 houdt kantoor op Koningsdag zelf. 

3. (17-11) Zondag 26 april opbouw van het evenement is mogelijk vanaf 12:00 uur. 

4. (17-11) Consequenties voor de markt warden tijdig in SG besproken, 

5, (17-11) Budgetsturing hoeft niet vanaf week 1 in de stuurgroep. 

6. (17-11) Invulling van de stuurgroep is akkoord. 

7. (17-11) Vergaderstukken zijn vanaf 1 december beschikbaar via IBabs 

8. (01-12) Communicatiestijl, W met Kroontje is goedgekeurd door SG. 

9. (01-12) Programmaorganisatie is voor zover bekend is akkoord. 

10, (01-12) Communicatiewerkgroep samenstelling is akkoord. 

11. (15-12) Uitgangspunten Koningsdag zijn akkoord bevonden door SG. 

12. (15-12) Notitie bezoekersaantallen is akkoord, organisatie dimensioneert op 100.000 

bezoekers tijdens bezoek Majesteit en 150.000 gedurende de dag. 

13. (15-12) Besluit: Advies B of D is akkoord, mits geformaliseerde brief met voorwaarden 

uitgangspunten en randvoomaarden richting B of D wordt verzonden, 

14. (22-12) De organisatie van de nazit is de verantwoordelijkheid van het Kabinet van de 

Burgemeester. 

15. (22-12) Passief werven sponsoring is akkoord, besluit over actieve sponsoring wordt 

later geagendeerd. 

16. (12-1) In de gehele binnenstad worden tot half 2 geen terrassen opgesteld (vast te 

leggen in noodverordening). 

17. (12-1) Tot half 2 is er een verbod op buitentappunten (vast te leggen in 

noodverordening). 

18. 2-2-2015 

(driehoek+) 

De bestuurlijke scenario's, zoals beschreven in de 'shortlist' d.d. 2 februari 
zijn vastgesteld door de driehoek+. 

19. 2-2-2015 

(driehoek+) 

De beleidsuitgangspunten en risicotolerantiegrenzen, zoals voorgesteld d.d. 2 
februari 2015 zijn vastgesteld door de driehoek+. 

20. 2-2-2015 

(driehoek+) 

Het ringenmodel zoals voorgelegd d.d. 2 februari 2015 is vastgesteld door de 
driehoek +.  d 

21. 9-2-2015 Advles politie betreffende beperkende maatregelen verstrekken en 

verkopen alcoholhoudende drank op de openbare weg en bijbehorende 

terrassen binnen het gebled Spuiboulevard, Kromhout en 

Schuttevaerkade is overgenomen door de SG. 

22. 9-2-2015 Advies politie voor het niet toe staan van (geexploiteerde) terrassen, 

uitstallingen en/of verkooppunten maar met name op, langs of in de nabijheid 

van de te volgen route is overgenomen door de SG. 



Stuurgroep Koningsdag 2015 	 Contactpersoon 

Datum 	13 februari 2015 

Betreft 	Bestuurlijke maatregelen bezoek Koninklijke Familie aan Dordrecht 

Bijlage 	Kaart voorstel veiligheldsrisicogebled 

1. Inleiding 

Op 27 april 2015 zal ZM de Koning, samen met een aantal andere leden van het 
Koninklijk Huis en van de Koninklijke Familie, Koningsdag vieren in de gemeente 
Dordrecht. Dit bezoek heeft consequenties voor de dagelijkse gang van zaken in de 
stad. De viering van Koningsdag Is door de Minister van Veiligheid en Justitie 
aangewezen als Nationaal Evenement. Deze aanwijzing genereert een verhoogde 
aandacht, die betrekking heeft op de bewaking en bevelliging en er dienen (extra) 
maatregelen getroffen te worden in het kader van de mogelijke inbreuken op de 
openbare orde en velligheid. 

In de voorbereidende maatregelen hebben de Burgemeester en overige leden van de 
Driehoek, evenals het dagelijks bestuur van de gemeente, een belangrijke rol en 
dienen zij over de veiligheidsaanpak geInformeerd te worden en te besluiten. In de 
Stuurgroep en in de Driehoek zijn inmiddels de notitie met beleidsuitgangspunten en 
tolerantiegrenzen en bijbehorende documenten geaccordeerd met betrekking tot het 
bezoek van de Koninklijke Familie aan Dordrecht. In voornoemde notitie is onder 

andere een opsomming gemaakt van de bestuurlijke maatregelen, die de gemeente 
Dordrecht, In afstemming met het Openbaar Ministerie, de Veiligheldsregio ZHZ en 
de politie zal voorbereiden. 

In deze notitie leg ik enkele van deze onderwerpen, inclusief mijn aanbevelingen, ter 
besluitvorming aan u voor. Deze aanbevelingen hebben ten doel om bij te dragen 
aan een ordelijk, veilig en feestelijk verloop van de festiviteiten. 

2. Alcohol en terrassen 

Over de voorgestelde maatregelen over het gebruiken en verstrekken van alcohol op 
de openbare weg en de aanwezigheid van terrassen verwijs ik naar mijn eerdere 
notitie, Besluitvorrning hierover heeft al plaatsgevonden in uw stuurgroep. 
Samenvattend is door de stuurgroep besloten om: 
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• Op 27 april 2015 voorafgaande en tijdens het bezoek van de Koninklijke Familie 
(van 06.00 uur tot 13.30 uur) voor het gebied begrensd door het water ten 
noorden van de Spuiboulevard, Kromhout en Schuttevaerkade beperkende 
maatregelen of te stemmen en van toepassing te verklaren voor het 
verstrekken en verkopen van alcohoihoudende drank op de openbare weg en op 

daarbij horende terrassen. 

Op 27 april 2015 voorafgaande en tijdens het bezoek van de Koninklijke Familie 
(van 06.00 uur tot 13.30 uur) niet toe te staan dat in het gebied begrensd door 
het water ten noorden van de Spuiboulevard, Kromhout en Schuttevaerkade , 
maar met name op, langs of in de nabijheid van de te volgen route, terrassen 
worden geplaatst en geexploiteerd of andere uitstallingen en/of verkooppunten 
worden toegestaan. 

Windschermen 

Als aanvulling op bovengenoemd besluit wil ik u berichten dat in de werkgroep ook is 
gesproken over zogenaamde windschermen. Een aantal winkelgelegenheden 
op/langs de route heeft windschermen geplaatst nabij hun pand. Ten aanzien van de 
horecagelegenheden of winkels, gelegen op/langs de route, wordt in verband met de 
mensenmassa en/of de benodigde ruimte voor de festiviteiten of crowdcontrol 
geadviseerd om deze te laten verwijderen. Hiertoe Is een lijst samengesteld met 
locaties waar deze windschermen dienen te worden verwijderd. bit Is afgestemd met 
medewerkers van de gemeente/Dordrecht Marketing. 

3. Openingstijden winkels 

Naar aanleiding van de vraag om advies met betrekking tot de openingstijden van 
winkels op maandag 27 april a.s. adviseer ik u in het kader van de veiligheid en de 
afspraken voor wat betreft het zogenaamde ringenmodel conform Regeling Nationale 
Evenementen, om te besluiten dat winkels, die gelegen zijn binnen veiligheidsring 2 
(Nieuwstraat), op 27 april 2015 pas voor het publiek open gaan vanaf het moment 
dat de veiligheidsmaatregelen dit toelaten en veiligheidsring 2, na besluit van de 
politie, wordt opgeheven. Zoals vermeld komt deze maatregel voort uit de regeling 
Nationale Evenementen en is deze tevens afgestemd met de gemeente/Dordrecht 
Marketing. 

Ten aanzlen van de markt op zaterdag 25 april en de openstelling van de winkels op 
zondag 26 april 2015 geldt dat thans nog geen onderbouwd inhoudelijk advies kan 
worden gegeven, omdat het programma en bijbehorend tijdsschema voor de opbouw 
van de verschiliende programmaonderdelen en podia op dit moment nog niet 

voldoende is uitgewerkt. Er wordt op gestuurd om dit Le agenderen voor de 
stuurgroep van 23 februari. 
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4. Aanwijzing veiligheidsrisicogebied 

Het bezoek van de Koninklijke Familie aan de binnenstad van Dordrecht trekt veel 

bezoekers, niet alleen vanuit Dordrecht, maar vanuit het gehele land. 

In het kader van de voorbereldingen voor een veilig en ordentelijk verloop van deze 

regeling is door de stuurgroep gekozen om een aantal scenario's uit te werken. Een 
aantal van deze scenario's hebben betrekking op een eventuele dreiging met 
betrekking tot de openbare orde of persoonlijke levenssfeer van de Koninklijke 
Familie of bezoekers. Deze situatles zljn in de Driehoek besproken. Op dit moment is 

er geen concrete informatie dat tijdens het bezoek van de Koninklijke Familie de 
openbare orde verstoord zal gaan worden door de aanwezigheld van wapens. Gelet 
op de algemene dreigingsituatie en de gepresenteerde mogelijke scenario's blijft een 
hoge mate van alertheid geboden en ben ik van oordeel dat bij verdachte 
omstandigheden in een zeer vroeg stadium maatregelen beschikbaar moeten zijn om 
te voorkomen dat wapens in het gebied worden meegenomen. Tevens dient in dit 
kader voor de politie de mogelijkheld aanwezlg te zijn om in het kader van het met 
zich voeren van wapens, onderzoek te doen en eventueel te kunnen optreden om de 
velligheid van de Koninklijke Familie, overige aanwezlgen en bezoekers te 
waarborgen. 

Door een gebied aan te wijzen als tijdelijk veiligheidsrisicogebied wordt 
politiemedewerkers de mogelijkheld geboden om bezoekers van de binnenstad 
preventief te kunnen fouilleren. 

Geadviseerd wordt te besluiten om de binnenstad van Dordrecht, begrensd door de 
onderstaande straten en wateren aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied als bedoeld 
in artikel 151b van de Gemeentewet juncto artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening van de gemeente Dordrecht. Deze aanwijzing van kracht te laten zijn 

van 26 april 2015 vanaf 08.00 uur tot 28 april 2015 tot 00.00 uur. 

Het betreft het gebied omringd door de volgende Staten en wateren: 
Draai, Draaibrug, Buitenkalkhaven, Bomhaven, Leuvehaven, Hooikade, Korte 
Engelenburgerkade, Korte Engelenburgerbrug, Blauwpoortsplein, Bulten Walevest, 
Veersteiger, Wolwevershaven, Damiatebolwerk, Damiatebrug, Kuipershaven, 
Groothoofd, 	Palingstraat, 	Boomstraat, 	Bolwerk, 	Merwekade, 	Riedijk, 
Schuttevaerkade, Noordendijk, Kromhout, Cornelis de Wittstraat, Johan de 
Wittstraat, Spuiboulevard, Achterhakkers en de genoemde wegen daaronder 
begrepen. In bijlage 1 treft u het gebied gemarkeerd aan 

5. Verbod op drones en andere op afstand bestuurbare voer- en vaartuigen 

Het vliegen met zogenaamde drones en overige 'unmanned aerial vehicles'(UAV's) in 
het gebied, waar het Koninklijke bezoek plaatsvindt, is uit het oogpunt van openbare 

orde en veiligheid niet gewenst. Het kunnen aanschaffen van al dan niet 
professioneel van deze op afstand bestuurbare middelen is ruim aanwezig en lijkt 
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steeds vaker te worden 	toegepast en gebruikt. 	De gevaarzetting van de 

aanwezigheld en gebruik van deze middelen dient als hoog te worden geclassificeerd 
zowel in de richting van geweldsgebruik tegen de te beveiligen personen als ook 
eventuele ongevallen en letsel In een menigte. Bestaande wetgeving hieromtrent 
verbiedt ander andere het vllegen met drones boven gebieden met aaneengesloten 
bebouwing. Om de gevaarzetting nog verder te beperken en mogelijke 
veiligheldsrisico's te voorkomen adviseer ik met betrekking tot drones en andere op 
afstand bestuurbare vlieg en vaartuigen om een noodverordening of te kondigen, 

waarin: 
• het luchtruim boven de gehele gemeente Dordrecht wordt gesloten 

(luchtruimbeperking) op 27 april van 06.00 tot 18.00 uur. 
het verboden is om in bezit te zijn van drones, modelvliegtuigen, lichte 

luchtvaartuigen of delen daarvan of andere op afstand bestuurbare kleine 
voer- en vaartulgen op de openbare weg in Dordrecht op 27 april 2015 van 
06.00 uur tot 18.00 uur. 

• de ontheffingen van professionele gebruikers van drones, modelvliegtuigen 

en lichte luchtvaartuigen voor bovengenoemde tijdstippen tijdelijk in te 
trekken. 

6. Dem anstra ties 

In ons land wordt gelegenheid geboden am te demonstreren. In het kader van de 
openbare orde en veiligheid kunnen aan het recht om te demonstreren voorwaarden 
worden verbonden. Gelet op de grote aanwezigheid van bezoekers in de stad, 
mogelijke aspecten die te maken hebben met de verkeersmaatregelen aismede de 
openbare orde en veiligheid adviseer ik u om tijdens het bezoek van de Koninklijke 
Familie aan Dordrecht nadere voorwaarden te stellen met betrekking tot het 
organiseren en houden van een demonstatie. 

Ten aanzien van demonstraties wordt geadvIseerd te beslulten om: 
• een demonstratie/manifestatie op 27 april 2015, vanaf 06.00 uur tot het moment 

dat alle veiligheidsrIngen in de binnenstad van Dordrecht zijn opgeven, slechts 
toe te staan op een door de Burgemeester aangewezen plaats, te weten het 
Weizigtpark te Dordrecht en; 

• om demonstraties, al dan niet aangekondigd, op andere plaatsen en/of niet-
statische demonstraties (optochten) te verbieden. 

Het WelzIgtpark in Dordrecht biedt voldoende ruimte, ligt redelijk dicht in de 
nabljheid van het centrum van Dordrecht c.o. de locatie van het bezoek. Het gebied 
valt buiten het vastgestelde rIngenstelsel en het veiligheidsrisicogebied. Tevens 
vormt deze locatie geen beletsel voor de calamiteitenroutes en is het goed 
bereikbaar, ook per openbaar vervoer. 
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7. Verkeersmaatregelen 

Tijdens deze Koningsdag op 27 april a.s. worden ongeveer 100.000 bezoekers 

verwacht in het historisch centrum van Dordrecht. Veel van deze bezoekers zullen 

zich ophouden op- of in de directe omgeving van de door de Koninklijke Familie te 
volgen route en de georganlseerde evenementen op de diverse locaties. Het is van 

belang in het kader van crowdmanagement dat deze grote aantallen bezoekers niet 
gehinderd worden door obstakels zoals geparkeerde voertuigen van bewoners en/of 
bezoekers. De aanwezigheid van deze voertuigen en de grote aantallen publiek 

maken de toegang tot het gebied voor onder andere hulpverleningsdiensten 
onmogelijk. Deze geparkeerde voertuigen belemmeren tevens het overzicht en 
toezicht van de veiligheidsdiensten op de menigte en als mogelijk rislco moet niet 
worden uitgesloten dat kwaadwillenden het voertuig gebruiken om er mee te gaan 
rljden en anderen letsel of erger te bezorgen of hierin middelen verbergen die tot 
paniek in de menige kunnen leiden en/of letsel kunnen veroorzaken. 

Om deze redenen adviseer ik u om voor de nader hieronder genoemde straten te 
besluiten dat op deze wegen geen voertuigen aanwezlg mogen zijn (autovrij) en voor 
de nader genoemde straten de vervoersbewegingen tot een ulterste dienen te 

worden beperkt (autoluw). 

Autovrij 

Geadviseerd wordt om in de binnenstad van Dordrecht de volgende straten autovrij 

te maken op de route: 

• Groothoofd 
• Kuipershaven 

• Wolwevershaven 

• Knolhaven 

• Grote Markt 
• Het Vlak 

• Nieuwe Haven 

• Grote Kerskplein 
• Laatste deel Lange Geldersekade 

• Grote Kerskbuurt 

• Groenmarkt 
• Wijnstraat 

• Scheffersplein 

• Wijnbrug 

• Laatste deel Voorstraat van Wijnbrug tot aan Steegoversloot 

• 't Hof 

• Hofstraat 

• Statenplein 
• Nieuwstraat 
• Wijnstraat tussen de Boombrug en de Mattenkade 
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Deze wegen worden vooraf autovrij gemaakt vanaf het moment dat de opbouw van 
de hekken/tribunes/podia gereed is en worden vervolgens autovrij gehouden door 

middel van afzettingen, waarbij de hoofdwegen afgezet worden door de politie met 

vaste of verrijdbare afzettingen. 

7.2. Autoluw 

Geadviseerd wordt om het gebied begrensd door: 
Spuiboulevard - Johan de Witstraat laatste deel - Vest - Steegoversloot - Voorstraat 

Noord - Riedijk - Bleijenhoek autoluw te maken. 

Binnen dit gebied is dan alleen toegang voor bewoners met doorlaatbewijzen 
toegestaan en dit wordt gecontroleerd blj de ingestelde doorlaatposten. Deze 
doorlaatposten worden bemenst door gekwalificeerde verkeersregelaars onder 

toezicht van de politie. 

7.3 Calamiteitenroutes 

Binnen het hierboven aangegeven gebied zullen tevens calamiteitenroutes worden 
vastgesteld. Deze dienen voor een snelle toevoer en afvoer van voertuigen van de 
hulpverleningsdiensten of vluchtwegen bij calamiteiten in de menigte. De 
calamiteitenroutes zijn besproken en vastgesteld semen met de GHOR en Brandweer. 

7.4. Openbaar vervoer 

Met vervoersmaatschappij Arrive is een route afgesproken voor een gratis 
pendeldienst van Kil III near de binnenstad. Daarnaast zal in geheel Dordrecht op 
deze dag gratis openbaar vervoer worden aangeboden. Beoogt wordt dat dit een 
positieve weersiag zal hebben op het terugdringen op het gebruik van 
motorvoertuigen binnen de gemeente Dordrecht. 

Tevens is afgesproken dat door de organisatoren van de Koningsdag via de website 
en kranten nadrukkelijk zullen communiceren dat de binnenstad van Dordrecht 
autovrij is en het daarom wordt afgeraden om per auto naar de stad te komen. 

8. Vaartuigen 

Als onderdeel van het programme zal de Koninklijke Famille per boot arriveren in 
Dordrecht en ter hoogte van het Groothoofd aan wal gaan. Dear wordt de Koninklijke 
Famille en gevoig ontvangen door de Burgemeester. Vervolgens zal men pleats 
nemen op een tribune om te kijken near de 'Grand Parade' van verschillende 
vaartuigen die aan hen voorbijvaren. Om deze 'Grand Parade' uit te voeren en 
veiligheid voor de deelnemende vaartuigen te waarborgen adviseer ik u om voor het 
reguliere passerende vaarverkeer of overige vaartuigen die bijvoorbeeld vanaf het 
water de 'Grand Parade' willen aanschouwen voor het water op deze route en locatie 
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een totale stremming af te kondlgen van 09.30 uur tot 12.30 uur (of zoveel korter 
Indien het programma dit toelaat). 

Het benodigde stremminggebied betreft: 
• de Beneden Merwede van Dordrecht tot aan de Papendrechtsebrug 
• De Noord vanaf Dordrecht 1600 meter richting Alblasserdam 
• Oude Maas vanaf Dordrecht tot aan de Dordtse brug 
• het Wantij vanaf de monding tot aan de Vlijhaven. 

Tljdens de stremming zullen de grote doorvaarten worden "afgezet" door de grote 
vaartuigen van de Zeehavenpolitie In samenwerking met de Landelijke Eenheid, 
Rljkswaterstaat en het Havenbedrijf. De kleinere doorvaarten en de surveillance zal 
door de snelle kleinere schepen worden gedaan. Daarnaast zullen er gedurende deze 
tijden ook geen waterbussen meer varen. 

Resume 

De organisatie van Koningsdag, aangemerkt als Nationaal evenement, vraagt naast 
de reguliere voorzieningen met betrekking tot grootschalige evenementen om extra 
aandacht en maatregelen in het kader van de veiligheid en openbare orde. Ter 
voorbereiding op een feestelijk, veilig en ongestoord verloop van het bezoek van de 
Koninklijke Familie dienen maatregelen genomen te worden, die een inbreuk maken 
op de dagelijkse gang van zaken van bewoners en ondernemers. 

II< geef in overweging en adviseer om met betrekking tot de genoemde onderwerpen 
de volgende bestuurlijke maatregelen te nemen: 

1. Aanvullend op de notitie en het besluit gebruik alcohol en terrassen, dat op nader 
genoemde plaatsen op of langs de route zogenaamde windschermen worden 
verwijderd, 

2. Dat winkels langs de route die zich bevinden in ring 2 van het vastgestelde 
ringenmodel blijven gesloten en niet eerder voor het publiek worden geopend dan 
na het einde van de afgekondigde veiligheidsmaatregelen. 

3. Het in de notitie beschreven gebied wordt aangewezen als veiligheidsrisicogebied. 
4. Een verbod wordt afgekondigd voor het met zich dragen of bedienen en/of laten 

vliegen van op afstand bestuurbare vliegtuigen en vaartuigen zoals drones en 
UAV's. 

5. Aan demonstraties voorwaarden worden verbonden in het kader van de openbare 
orde en veiligheid en voor het houden van de demonstratie het gebied aan te 
wijzen gelegen aan het Weizigtpark te Dordrecht. 

6. Te besluiten tot het nemen van verkeersmaatregelen op genoemde wegen en 
straten en te verbieden dat bier of voertuigen worden geparkeerd (autovrij) of de 
voertuigbewegingen tot het uiterste worden beperkt. (autoluw.) 

7. Te besluiten op 27 april 2014 vanaf 09.30 uur tot 12.30 uur, tijdens de 'Grand 

Parade" een stremming af te kondigen op de in de notitie genoemde vaarwegen. 
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Bijlage 1. Kaart voorstel Veiligheidsrisicogebied 

Viir4 Aoju: Wt 1. 
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5 16 februari 201 
Locatle 

Datum 

jdstlp 8.30 -09.30 uur 

anwezig 

1. Opening  
2. 	Veiligheidskolom 

dirti-Tago16—  
Y.X24014V--laiDUAT 

1-1 Terugkoppeling Koninklijk Huis 

1-2 Verslag SG 9-2 aanwezig (bijlage 1) 

1. Opening (5 minuten) 

Nr. 

e. Drechtsteden women 

behalve op Scheffersplein vrijwel overal bij betrokken. 

Actie: Aangeven dat mensen in de organisatie niet meer aandacht trekken dan 
nodig tijdens het bezoek, middels instructie 

Geen opmerkingen 

ERSLAG STUURGROEP KONINGSDAG 
Kamer B&W kamer 

1
Secretaris 

2. Veiligheidskolorn 

Nr. Tijd Onderwerp Eigenaar 

2-1 Advies politie bestuurlijke maatregelen (bijlage 2) 

Placering demonstraties; locatie Weizigt Park 

Beschikbaarheid openbare telecom (bijlage 3) 
L 

Opmerkingen bijlage 2 bestuurlijke maatregelen 

Advies autoluw maken is nu op basis van ringenmodel. Wellicht nog 

meer plekken autovrij. Aandacht voor vervoer naar stad met trein. 

Over Drones; zowel drones als autootjes als kleine vaartuigjes 

verbieden. 

- 	• 
.I. 

-.-- 



private partijen hun verantwoordelijkheid nemen. 

Actie 
Autovrij en autoluw maken is nu gemaakt op basis van ringenmodel, 

er moet een advies komen over eventuele andere plekken en tijden 

die mogelijk autovrij/autoluw gemaakt moeten warden (meenemen 

in verkeersplan) 

Actie 
Openingstijden winkels nader advies, komt samen met verkeersplan 

op 2 maart 

3, Programmakolom 

Nr. Tijd Onderwerp Elgenaar 

3-1 Update Grande Parade .. 

I 

Opmerkingen 	 Grande Parade: 

Prins hendrikbrug moet op tijd open (aandachtspunt). 

Er komen geen geluidsvoorzieningen op de kades alleen schermen 

met NOS uitzending. 

Er is een nautisch team samengesteld. 

Alle schepen die meevaren moeten herkenbaar zijn aan viag. We 

moeten nog van de scheepsleveranciers horen waar ze vandaan 

komen en wear ze heen pan. (Zwijndrechtse) Brug gaat om 9.12 

uur dicht. 

Burgemeester: proberen internationale banden to vervlechten met 

programme onderdelen. Link met Varna. Baggerbedrijf de boer laat 

daar bouwen. 

Actie: Uiterlijk 1 april is simulatie Grande Parade klaar en kan dan 

gepresenteerd worden in stuurgroep en bij het Koninklijk Huis. 

Actie: Voorstel aantal genodigden op de tribune Groothoofd 

ei 

Actie: Voorstel voor gedecoreerden en NOS op balkon Bellevue, 

met aandacht 	 , 

,4..,.tiaiiiikeriiii/A4101iiialtiiii*O00 	_ 	„ 	,  W;1 4. 
. :EidoiLat Dir.  I  44 	et 0  

4-1 Besluitenlijst (zie onderstaande) 

Opmerkingen: ingang Boulevard of Dance is akkoord. 

Actie: voorstel dankbijeenkomst medewerkers intern en extern + 

een week na 27 april uitnodiging/dankbrief (kranendonk). 

Allen 

4-2 Opmerkingen actielijst (bijlage 4) Allen 

4-3 Rondvraag Allen 

Opmerking: 



Actie: Voorstel route met aandacht voor doelgroepen kinderen 

andere doelgroepen etc. 

Actie: Driehoek I 	 iitnodigen voor 

driehoek. 

°TO q 1.,C 
;i ._ 
' 

1. (17-11) SG besluit dat er op Koningsdag met GRIP 4 gewerkt wordt. 

2. (17-11 Burgemeester Tigelaar houdt kantoor op Koningsdag zelf. 

3. (17-11) Zondag 26 april opbouw van het evenement is mogelijk vanaf 12:00 uur. 

4. (17-11) Consequenties voor de markt warden tijdig in SG besproken. 

5. (17-11) Budgetsturing hoeft niet vanaf week 1 in de stuurgroep. 

6. (17-11) Invulling van de stuurgroep is akkoord. 

7. (17-11) Vergaderstukken zijn vanaf 1 december beschikbaar via IBabs 

8. (01-12) Communicatiestijl, W met Kroontje is goedgekeurd door SG. 

9. (01-12) Programmaorganisatie is voor zover bekend is akkoord. 

10. (01-12) Communicatiewerkgroep samenstelling is akkoord. 

11. (15-12) Uitgangspunten Koningsdag zijn akkoord bevonden door SG. 

12. (15-12) Notitie bezoekersaantallen is akkoord, organisatie dlmensioneert op 100.000 

bezoekers tijdens bezoek Majesteit en 150.000 gedurende de dag. 

13. (15-12) Besluit: Advies B of D is akkoord, mits geformaliseerde brief met voorwaarden 

uitgangspunten en randvoorwaarden richting B of D wordt verzonden. 

14. (22-12) De organisatie van de nazit is de verantwoordelijkheid van het Kabinet van de 

Burgemeester. 

15. (22-12) Passief werven sponsoring is akkoord, besluit over actieve sponsoring wordt 

later geagendeerd. 

16. (12-1) In de gehele binnenstad worden tot half 2 geen terrassen opgesteld (vast te 

leggen in noodverordening). 

17. (12-1) Tot half 2 is er een verbod op buitentappunten (vast te leggen in 

noodverordening). 

18. 2-2-2015 

(driehoek+) 

De bestuurlijke scenario's, zoals beschreven in de `shortlist' d.d. 2 februari 
zijn vastgesteld door de driehoek+. 

19. 2-2-2015 

(driehoek+) 

De beleidsuitgangspunten en risicotolerantiegrenzen, zoals voorgesteld d.d. 2 
februari 2015 zijn vastgesteld door de driehoek+. 

20. 2-2-2015 Het ringenmodel zoals voorgelegd d.d. 2 februari 2015 is vastgesteld door de 
driehoek riehoek +.  

21. 9-2-2015 Advies politie betreffende beperkende maatregelen verstrekken en 

verkopen alcoholhoudende drank op de openbare weg en bijbehorende 

terrassen binnen het gebied Spuiboulevard, Kromhout en 

Schuttevaerkade is overgenomen door de SG. 

22. 9-2-2015 Advies politie voor het niet toe staan van (geexploiteerde) terrassen, 

uitstallingen en/of verkooppunten maar met name op, langs of in de nabijheid 

van de te volgen route is overgenomen door de SG. 



0bstakets wader vermaldIng: 

1Van / Tot 

•Zatordag 25 april 20;00 
10fasdait 28 april 12:00 



KONINGSDAG 2015 
Hekkonliin drang (bow.. 	

Mabial nnsinkel ITotiareg 

Fermi, 

Ring 2 

Ainoviti 

CalmItedemoula 

Dame tour 

Pt ullenbakkon wag 

VowWig kerand l vartragend 

Camera cctv I telcarner a 

iSchrachak mat Itekwachl 

Paalijes & to venvilderan 

Pollard hoog & laag 

Controls post 

Maoliegel actiel 

Lotalcenummar 

Opsionants bnindiveer 

opstelpiaals Artibubikers 

EI-IFIO post 

ado/ bewoners doorgang 

Led scherm 



I KONINGSDAG 2015 

4 
Faaoucxero... 	 in .i.to.on 	it! lit 

.ra Man WG 	T 



1
Secretarls 

VERSLAG STUURGROEP KONINGSDAG 
Locatie Kamer B&W kamer 
Datum 2 maart 2015 
Tijdstip 8.30 -09.30 uur 

Aanwezlg 	 " afwezig 
1. Opening 
2: Veiligheidskoloin 
3.fProa. tifititia101661' 	, 	,74.4-,■, l' 
41MMItrabg S WWI VerratWa 	..-1: ''W';-'4A4f .'  

1. Opening (5 minuten) 

Hr. 

1-1 Opening 

1-2 Vaststellen verslag Stuurgroep 16-2 (bijlage 1) 

Opmerkingen over aanwezigheid overige colleges in kerk: 
Wethouders cultuur van Drechtsteden worden uitgenodigd voor programma in 
Grote Kerk. Men acht het niet nodig ook andere collegeleden ult te nodigen. 
Burgemeesters Drechtsteden en DSB-leden worden immers voor Grande Parade 
uitgenodigd. 
Opmerkingen Grip 4 situatie 

is bij beide burgemeesters (Papendrecht, Zwijndrecht) geweest over uitleg 
Grip 4 hoe om te gaan met Grip 4 situatie. 
Burgemeesters zijn niet vertegenwoordigd in Grip 4. 

Actie: apart overleci finesses GRIP 4 voorbereiden met 	en overige 
Drechtsteden ( 
Actie: toesturen beleidsuitgangspunten 

2. Veiligheidskolom; onderstaande advlezen zijn integraal afgestemd daarom 	 .. 
Nr. Tijd Onderwerp Eigenaar 
2-1 Ter vaststelling door de SG: Advies Zaterdagmarkt, koopzondag en 

openingstijden winkels op de dag zelf (bijlage 2 en bijlage 2a) 

Besluit: SG is akkoord met voorliggend advies. 
Besluit: Vrijdagmarkt en zaterdagmarkt kunnen door gaan onder 
voorwaarden uit bijgaand advies. 
Besluit: De winkels kunnen open zijn op zondag mits rekening 
gehouden wordt met de aandachtspunten uit het advies. 
Besluit: Op 27 april is het advles aan de winkeliers met een pand 
grenzend aan ring 2 gesloten te blijven tot ring 2 is opgeven, de 
overige winkeliers mogen open. 

2-2 Ter Kennisname: Verkeersplan (bijlage 3 en bijlage 3a) 

Opmerkingen 
Op zaterdagavond vanaf 20.00 gebied met gele arceringen 
vrijmaken en verkeer belemmerende maatregelen nemen, Wat 
autovrij is moeten we autovrij houden. Niet handhaven tot 
zondagmorgen. Bewoners kans geven auto buiten gebied te 
plaatsen. Plan geldt zondag gehele dag en maandag en 
dinsdagmorgen of eerder opheffen, indien mogelijk (te maken met 
afbouwen letschermen of andere faciliteiten). Afbouwen kan pas 
echt plaatsvinden wanneer publiek stad uit is. 
Autovrij betekent niet meer parkeren maar wel reguliere stromen die 



er langs moeten, laten doorgaan. 

Alternatieve parkeervoorziening; 
Inschatting is dat we tussen 1200 en 1500 auto's weghalen. 
Parkeergarages beschikbaar stellen van Visstraat, Drievriendenhof 
en Veemarkt. Mensen met ontheffing voor binnengebied mogen oak 
in buitengebied parkeren en zelf pleats zoeken. Politie zal geen 
bonnen uitschrijven. 

Actie; Met Toezicht en politie afsternmen dat er geen boetes worden 
uitaeschreven voor vergunninghouders binnenstad in buitengebied 

2-3 Ter Kennisname: Hekkenplan en ring 2 accreditatie (Bijlage 4) 

Besluit: SG is akkoord met hekkenplan. 

3. Programmakolom 
Nr. Tijd Onderw 

, 
erp Eigenaar.  

3-1 Ter (voorlopige vaststelling) Begroting Koningsdag (bijlage 5, 

bijlage 5a en 5b) 

Opmerking: benadrukt wordt dat het geld niet op hoeft, begroting 

geeft maximale ruimte aan. 

Besluit: de SG stemt in met de voorliggende begroting Koningsdag 

2015. 

3-2 Overzicht betrokkenen stad en regio (bijlage 6) 

. 	.. 	, 

Actie: Overzicht hebben van 25 meest gestelde vrager 

3-3 De projectorganisatie zorgt op twee manieren voor het voorkomen 

van dubbelingen bij uitnodigingen voor genodigden bij (Groothoofd, 

Grote Kerk en Hof van Nederland): 

1. Vooraf voorkomen van dubbelingen in de uitnodigingen. 

2. Achteraf vanuit de accreditatielijsten controleren. 

3-4 Update Statenplein 

:::BesliiiteiiitstiWkitiki; p. 	vt0094 	:,, 	 ,,;. : 	,,. 
iVr `i'ijd iite Eig0na.au. 
4-1 Besluitenlijst (zie onderstaande) Allen 

4-2 Opmerkingen actielijst (bijlage 7) Allen 

4-3 Rondvraag 

Scheffersplein, burgemeester, toevoeging twee bedrijven: 

Visser's Poffertjessalon (Groenmarkt) en slagerij Verkerk 

(paardenworst) in de Grote Spuistraat. Al 50 jaar slager in 

Dordrecht. Ikoon in de stad. 

Grande Parade 
Max. aantal zitplaatsen voor tribune is 111. Daarmee moeten 
we het doen. 

Actie; kinderen op de basisscholen nog een aandenken aan 
Koningsdag 

Allen 



DORDRECHTO 

MEMO 

Van 
Aan 	 De leden van het driehoeksoverleg 
Datum 	26 maart 2015 
Betreft 	Vaststelling noodverordening en aanwijzing veiligheidsrisicogebied 

Geachte leden van het driehoeksoverleg, 

Bijgaand treft u de concepten aan van twee burgemeestersbesluiten; een 
noodverordening en een aanwijzing van een veiligheidsrisicogebied. Beide 
besluiten zijn voorbereid met het oog op een ordelijk en veilig verloop van 
Koningsdag. 

Toelichting algemeen 
De documenten zijn tot stand gekomen in onderling ambtelijk overleg tussen 
Openbaar Ministerie, politie en gemeente en zijn afgestemd in het Overleg 
Veiligheidskolom Koningsdag (waarin ook de Programmakolom 
vertegenwoordigd wordt). 

De besluiten zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op eerdere besluitvorming 
rond de viering van Koninginnedag, Kroningsdag en Koningsdag in de 
gemeenten Veenendaal, Amsterdam en Amstelveen. 

Voor alle maatregelen geldt dat het gebied waarop zij betrekking hebben, niet 
groter is dan strikt noodzakelijk en dat zij niet !anger duren dan strikt 
noodzakelijk voor de openbare orde en veiligheld rond de komst van de 
Koninklijke familie op Koningsdag. 

Toelichting aanwijzing veiligheidsrisicogebied 
Door de aanwijzing van het veiligheidsrisicogebied krijgt de Officier van Justitie 
de bevoegdheid om de politie preventief te laten fouilleren in het centrum van 
Dordrecht (begrensd door het water rondom de Binnenstad). De aanwijzing 
geldt van 26 april 08:00 uur tot 27 april 16:00 uur. 

Toelichting noodverordening 
In de noodverordening zijn ruwweg de volgende algemeen verbindende 
voorschriften opgenomen: 

- 	In Veiligheidsring 2 zijn, zodra de afzettingen zijn geplaatst, alleen 
geaccrediteerde personen toegestaan. 
In Veiligheidsring 3 is het niet toegestaan om losse voorwerpen (zoals 
vuilcontainers, (brom)fietsen, bouwsteigers e.d.) aanwezig te hebben. 
In Veiligheidsring 4 is het, vanaf 26 april 21:00 uur, onder meer niet 
toegestaan om terrassen uit te stallen, openlijk alcohol te gebruiken, 
uitstallingen te plaatsen, te demonstreren en standplaatsen in te nemen. 
In heel Dordrecht is het verboden om op afstand bestuurbare drones 
e.d. te besturen. 

Contactpersoon 
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Kenmerk 

Datum 
	

26 mart 2015 

- Voor de binnenhavens waar de Koninklijke familie zich begeeft, geldt een 
vaarverbod. 

De maatregelen van de noodverordening zijn in principe van kracht van 26 april 
16:00 uur tot 27 april, 13:30 uur (tenzij het officiele programma uitloopt). 
Uitzondering hierop zijn de maatregelen die gelden voor Veiligheidsring 4 (zoals 
het verbod om terrassen uit te stallen). Deze gaan in op 26 april om 21:00 uur. 
Voor dit latere tijdstip is gekozen om tegemoet te komen aan de horeca en de 
bezoekers van de stad om bij mooi weer zo lang mogelijk van de terrassen 
gebruik te kunnen maken. Er is niet gekozen voor 24:00 uur (normale eindtijd 
voor de exploitatie van een terras op zondag) vanwege het toezicht op de 
naleving van dit verbod en eventuele handhavingsacties die 's nachts lastiger uit 
te voeren zijn. Door te kiezen voor een later tijdstip dan 21:00 uur zou in geval 
van niet-naleving een te grote druk op het programma komen te staan. 
Overigens is de inschatting dat de belangen van de horeca hiermee niet of 
nauwelijks geschaad worden, omdat het bind april na 21:00 uur normaal 
gesproken geen aangenaam 'terrasweer' meer is. 

Voor enkele terrassen i 	 - is dat tijdstip niet 
mogelijk, omdat op die locaties podia zijn voorzien. Met deze inrichtingen zijn, 
buiten het bestek van de noodverordening om, sluitende afspraken gemaakt 
over het eerder verwijderen van het terras. 

Gevraagd besluit 
1k verzoek u in te stemmen met: 
1. de vaststelling van bijgaande noodverordening door de burgemeester en 
2. de aanwijzing van het veiligheidsrisicogebled door de burgemeester. 

Verdere besluitvorming 
Na instemming door de driehoek kan de burgemeester - els bevoegd 
bestuursorgaan overgaan tot definitieve besluitvorming. 
Afschriften van de besluiten zullen worden toegezonden aan politie en justitie, 
aan het college van B&W en aan de gemeenteraad. 
Voor de noodverordening geldt dat deze ook aan de Commissaris van de Koning 
moet worden toegestuurd. 
De noodverordening moet in de eerstvolgende vergadering van de 
gemeenteraad (8 april) worden bekrachtigd, omdat de voorschriften anders 
vervallen. 

Met vriendelijke groet, 
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Secretaris 

VERSLAG VEILIGHEIDSDRIEHOEK + 
Locatle Kamer B&W kamer 
Datum 30 maart 2015 
TUrIstlp 8.30 -09.00 uur 

Aanwezig 

_.. . 

1.0pening - 
2..Vellieheid§kOloiri 

.7.,, fit 	f  i .- it 'etili stiAltebag 1'4,  7I 

1. Opening 
Nr. 

Opening 

Terugkoppeling Persconferentie: 

Van alle kanten heeft de burgemeester en hebben leden van de projectorganisatie 

terug gekregen dat het een goede persconferentie is geweest op 23 maart. 

Aandachtspunt optreden politie 

Een belangrijk onderdeel programma is in t Hof, waarin de vrijheid van 

meningsuiting een prominente rol heeft (1572 de vrijheid van het geweten) 

.. L. I 

ook in de scenariosessie is naar voren gekomen dat enige terughoudendheid 

op zijn plaats is. 

: Pas optreden na overleg lijkt een adequate wijze. Afweging even in staf laten 

plaatsvinden. In Koningsdag verordening; meegeven dat het verboden is om 

stokken en grote voorwaarden mee to nemen in het gebied. Artikel 4j. voorziet 



hierin, 

Voorstel is om de verordening nu Koningsdagverordening te noemen. 

: vanaf nu louter spreken over Koningsdag-verordening. 

: spelregels voor ringen zijn niet gedekt als deze verordening niet gevoerd 

worth. 

: regelingen staan versnipperd in allerlei plekken. Het is vooral praktisch 

en handig werken voor groepen die voor e'en dag met deze verordening moeten 

werken. Eerdere besluiten uit de stuurgroep zijn bij elkaar gezet in de verordening. 

Bij andere gelegenheden is er geen gebruik van gemaakt, maa 	 'ndt 

het professioneel om hem zo te hanteren. 

Resumerend: 
Koningsdagverordening is vanaf heden contourenstuk, waarbij alle besluiten van de 

SG en (aanvullende) regels voor de dag zijn samengevat als raamwerk. ledereen 

kan in een keer kennis nemen van alle regelingen omtrent de dag, in de Context 

van Driehoek wordt bovenstaande meegenomen. 

Adie• 	'egt bovenstaande terug bij de SGBO. 

2. Veiligheidskolom 

Nr. Tijd Onderwerp Eigenaar 
2-1 Memo: oplegnotitie koningsdag verordening en aanwijzing 

veiligheidheidsrisicogebied (bijlage 1) + mondelinge 
toelichtinc 

.: vraagt zich of of de tijden niet te vroeg zijn ingevoerd. 
Waarom is het nodig de verordening vanaf 16:00 uur in te 
alten gaan? 

Argumenten ,. 	 ) 
Aantal uitstakingen niet getolereerd. Op het moment dat die 
er toch staan is het de bedoeling deze in overleg van de 
straat te krijgen. 

- 	 . 

.. 	. 
..__, 

Resumerend 
Vanaf 9 uur noodverordening in werking, daarvoor in de la 
zodat deze ingesteld kan warden wanneer het echt niet 
enders kan. 

2-2 Noodverordening Koningsdag (bijlage 2 en bijlage 2a) 

De leden van de driehoek wordt verzocht: in te stemmen 

met de vaststelling van bijgaande noodverordening door de 

burgemeester. 

Besluit: De driehoek sternt in met de vaststelling van de 

Koningsdagverordening door de burgemeester, met 

aandacht voor evenwichtig optreden politie en ingang van de 



verordening op 21:00 uur 26 op april. 

2-3 Aanwijzing veiligheidsrisicogebied Koningsdag (bijiage 3) 

De leden van de driehoek wordt verzocht: in te stemmen 

met de aanwijzing van het veiligheidsrisicogebied door de 

burgemeester en het mogelijk maken van het preventief 

fouilleren door de Officier van lustitie. 

vraagt toelichting bij de tijd van 8:00 uur 

zondagochtend tot 16:00 uur op 27 april. 

• operationele maatregelen kunnen nodig zijn in de 

voorbereiding naar de dag.. 

vraag of in de APV al voorzien wordt om preventief te 

kunnen fouilleren, dit blijkt niet het geval. 

Actie: Aanwijzing veiligheidsrisicogebied wordt openbaar, de 

burgemeester noemt dit morgen in het college van B&W 

Besluit: De driehoek stemt in met de aanwijzing van het 

veiligheidsrisicogebied door de burgemeester en het 

mogelijk maken van het preventief fouilleren door de Officier 

van Justitie. 

. 	.. 

mocht het zo zijn dat info aanleiding geeft tot 

extra maatregelen dan is het SGBO daarop geprepareerd. 

44iiiiiiiiiiiliag 	 . , 

. .Tijd Otideri4e00  'Eigenaae 

4 Rondvraag Allen 

rdrilltilailfgAtirittccir 	- 	, 	.oil, 	i, 	Ilic/` 	.-"-.' 	',4.4,,,,A1; n : 	, 
,_..C61.516ters,,..' , A , te' 	..1 2.0k 	's-:. 	''4" 	t''' TIW'i0.4.r i.  CitOr  '. 	'" 

1. 2-2-2015 

(driehoek+) 

De bestuurlijke scenario's, zoals beschreven in de 'shortlist' d.d. 2 februari 
zijn vastgesteld door de driehoek+. 

2. 2-2-2015 

(driehoek+) 

De beleidsuitgangspunten en risicotolerantiegrenzen, zoals voorgesteld d.d. 2 
februari 2015 zijn vastgesteld door de driehoek+. 

3. 2-2-2015 Het ringenmodel zoals voorgelegd d,d. 2 februari 2015 is vastgesteld door de 
driehoek riehoek +.  

4. 30-3-2015 De driehoek stemt in met de vaststelling van de Koningsdagverordening door 

de burgemeester, met aandacht voor evenwichtig optreden politie en ingang 

van de verordening op 21:00 uur 26 op april i.p.v. 16:00 uur. 



5. 30-3-2015 De driehoek stemt in met de aanwijzing van het veiligheidsrisicogebied door 

de burgemeester en het rnogelijk maken van het preventief fouilleren door de 

Offider van Justitie. 



AGENDA VEILIGHEIDSDRIEHOEK + 
Locatle Kamer B&W kamer 
Datum 20 april 2015 
Iljdstip 8.30 -09.00 uur 

Aanwezig 

1.0pening 
2. Verna heidskolorn 
5i,Atii,-igetbesrtiArtlijgMatii te" ..'w,  .' 

1. Opening  
Nr. 

Opening 

2. Veiligheidskolom 
Nr. Tijd Onderwerp 	 I Eigenaar 
2-1 Aanvullend memo Beleidsuitgangspunten en 

tolerantiegrenzen (Bijiage 1)  
Definitieve Koningsdag verordening (Bijlage 2) 	 lr 2-2 

2-3 Definitieve aanwijzing veiligheidsrisicogebied (Bijlage 3) 
2-4 Kennisgeving Koningsdagverordening CDK en HVJ (Bijiage 	' 

4a en 4b) 

2-5 Actuele ontwikkelingen Veiligheidskolom (mondelinge 

toelichting) 

- 	SGBO 

- 	Aangekondigde demonstraties 

- 	Politieacties stand van zaken 

2-5 

' ASAitNizia4  
r), Mitt ',,Onderwerp Eigenaar 

4 Rondvraag Allen 

4,0 	.511 	‘i e 	ee 	' 	"' 	' I '-', 'T 	'7'11 	'7:, 	 , 

19r 	' 	. ka 	graoilata,A0: 	, 	 144 1,. 
1. 2-2-2015 

(driehoek+) 

De bestuurlijke scenario's, zoals beschreven in de 'shortlist' d.d. 2 februari 
zijn vastgesteld door de driehoek+. 

2. 2-2-2015 

(driehoek+) 

De beleidsuitgangspunten en risicotolerantiegrenzen, zoals voorgesteld d.d. 2 
februari 2015 zijn vastgesteld door de driehoek+. 

3. 2-2-2015 Het ringenmodel zoals voorgelegd d.d. 2 februari 2015 is vastgesteld door de 
driehoek riehoek +,  

4. 30-3-2015 De driehoek stemt in met de vaststelling van de Koningsdagverordening door 

de burgemeester, met aandacht voor evenwichtig optreden politie en ingang 

van de verordening op 21:00 uur 26 op april i.p.v. 16:00 uur. 

5. 30-3-2015 De driehoek stemt in met de aanwijzing van het veiligheidsrisicogebied door 

de burgemeester en het mogelijk maken van het preventief fouilleren door de 

Officier van Justitie. 
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DORDRECHT SO 

Postadres: Postbus B 3300 AA DORDRECHT 
	

Stads Bestuurs Centrum 

Spuiboulevard 300 

De heer drs. J. Smit 
	

DORDRECHT 

Commissaris van de Koning 
In de provincle ZuId-Holland 

	
T 14078 

Postbus 90602 
	

F (078) 770 BO 80 

2509 LP DEN HAAG 
	

www.dordrecht.n1 

Contactpersoon 

Datum 	3 april 2015 

Ons kenmerk 1401177 

Betreft 	Kennisgeving Koningsdagverordening 2015 

Geachte heer Smit, 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 176, tweede lid van de Gerneentewet, 
ontvangt u bijgaand de door mij op 1 april 2015 vastgestelde 
KonIngsdagverordening 2015. Het betreft algemeen verbindende voorschriften 
die ik nodig acht In verband met een ordelijk en veilig verloop van de vierIng van 
Koningsdag in aanwezigheld van de Koninklijke famine. 

Ik heb de gemeenteraad verzocht de voorschriften te bekrachtigen in zijn 
eerstvolgende vergadering op 8 april aanstaande. 

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geInformeerd. 

Hoogachtend, 
De burgemeester van Dordrecht, 
namens dezen, 
het hoyd van de afdeling Openbare orde, veiligheid en kabinet 
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UORDPECHT 

4(j 

Postadres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT 

 

Stads Bestuurs Centrum 

Spuiboulevard 300 

DORDRECHT 

T 14078 

F (078) 770 80 80 

www.dordrecht.n1 

De heer mr. M.C.W.M. van Nimwegen 
Hoofd van het arrondissementsparket Rotterdam 
Postbus 50956 
3007 BT ROTTERDAM 

Contactpersoon 

Datum 	3 april 2015 

Ons kenmerk 1401177 

Betreft 	KennisgevIng Koningsdagverordening 2015 

Geachte heer Van Nimwegen, 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 176, tweede lid van de Gemeentewet, 
ontvangt u bijgaand de door mij op 1 april 2015 vastgestelde 
Koningsdagverordening 2015. Het betreft algemeen verbindende voorschriften 
die ik nodig acht in verband met een ordelijk en veilig verloop van de vlering van 
Koningsdag in aanwezigheid van de Koninklijke farnilie. 

Tevens ontvangt u, conform artikel 151b, vijfde lid van de Gemeentewet, een 
afschrift van mijn aanwijzing van een veiligheldsrisicogebied ten behoeve van 
preventief fouilleren rondom dit Nationale Evenement. 

Voordat ik tot besluitvorming ben overgegaan, heeft hierover in het 
driehoeksoverleg afstemming plaatsgevonden met de plaatsvervangend 
Hoofdofficier van Justitie en het Sectorhoofd van het district Zuid-Holland-Zuid 
van de politie-eenheld Rotterdam. 

lk heb de gemeenteraad verzocht de voorschriften van de 
Koningsdagverordening to bekrachtigen in zijn eerstvolgende vergadering op 8 
april aanstaande. 

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende to hebben geinformeerd. 

Hoogachtend, 
De burgemeester van Dordrecht, 
namens dozen, 
ho hoofd van de afdeling Openbare orde, veiligheid en kabinet 

Pagirut 1/t 



1. Opening 

Nr. 
Opening 

I
Secretaris 

VERSLAG VEILIGHEIDSDRIEHOEK + 
Locatie Kamer B&W kamer 
Datum 20 april 2015 
Tijdstlp 8.30 -09.00 uur 

Aanwezig 

1.0pening 
2.Veili•heidskblorn 

74-.2ina—i4  • eil i itettli if/Mild:OW:  — 	*. 

2. Veiligheldskolorn  

Nr. Tijd Onderwerp 	 I Eigenaar 
2-1 Aanvullend memo Beleidsultgangspunten en 

tolerantiegrenzen (Bijlage 1) 

betreft een update; belangrijkste toevoeging punt contact 
opnemen SGBO. 

Besluit: Document is vastgesteld. 

1 	Bullit 5 en ener laatste bullit: Uitingen van 
discriminatie, dubbeling. 

2-2 Definitieve Koningsdag verordening (Bijlage 2) 

Besluit: Document is vastgesteld 

Burgemeester verordening positief In de Read. 

2-3 Definitieve aanwijzing veiligheidsrisicogebied (Bijlage 3) 

Besluit; veiligheidsrisicogebied is akkoord. 

2-4 Kennisgeving Koningsdagverordening CDK en HV3 (Bijlage 

4a en 4b) 

TK is akkoord 

2-5 Actuele ontwikkelingen Veiligheidskolom (mondelinge 

toelichting) 

SGBO 
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Voorbereidingen zijn gereed. 

- 	Aangekondigde demonstraties 

Nieuw Republikeins genootschap: met max. 20 mensen en 1 

begeleidend persoon. Willen bord in de lucht steken rood wit 

blauw met tekst, politie wil de tekst zien. Als een eenling 

zich begeeft in het gebied zonder verboden zaken, dan zal 

de politie dear niet tegen optreden. 

2e groep: mondelinge aanmelding bij de gemeente. 

Demonstratie voor democratie, en tegen democratie van 10 

deelnemers. Als de groepjes gaan samenscholen moeten 

hier afspraken over gemaakt worden i.v.m. risico's 

openbare orde. 	 (Purmerend). 

Actie: Burgemeester laten weten waar deze groepen zich 

ophouden. 

Vrijdag Bellevue: bijeenkomst. 

Tigelaar: 

Er zijn nog geen plekken afgesproken voor beide groepen. 

bedoeling is om na afloop krans neer te leggen bij 

de gebroeders de Wit. Er staan hekken in de Wijnstraat 

Igen om het standbeeld vrij te houden. 

Actie: regeling treffen bij standbeeld gebroeders de Wit. 

- 	Politieacties stand van zaken 

Geen informatie dat er op Koningsdag actie gevoerd zal 

worden. Collega's die betrokken zijn worden hierop 

aangesproken. Koningsdag. 

kort geding cybertop, vanuit kader veiligheid niet 

acceptabel om te staken/ actie te voeren. 

Burgemeester; inzet ME, pas inzetten na goecikeuring 

burgemeester. 



2-5 

. 	„ 
 

:i .'•.tilitri-!iA1:'::Ni VirdeMiiii:::;':-  ilEfirearar, 
4 Rondvraag 

ROT en RBT zijn voldoende geprepareerd. 

aanstaande woensdag, informeert 

.n zoals hij veiligheid inschat. Als er reden is om 

dat to actualiseren kan dat als laatste gewijzigd worden. 

adviseert over programma. 

over veiligheid. 

morgen oefening op het water door politie, communicatie 

heeft maatregelen getroffen. 

er is sprake van geweest van Driehoek op zondag, is 

niet meer aan de orde. 

Allen 

..0,;--Beluiteillijst I:4'10100i, 	, 	 , 	 - , 
• fir 

, 	 ,.. 	_... 	 3 
aiSlcite;ri:iip 02.0-2;720,15 • 

1. 2-2-2015 De bestuurlijke scenario's, zoals beschreven in de 'shortlist' d.d. 2 februari 
zijn vastgesteld door de driehoek+. 



(driehoek+) 

2. 2-2-2015 

(driehoek+) 

De beleidsuitgangspunten en risicotolerantiegrenzen, zoals voorgesteld d.d. 2 
februari 2015 zijn vastgesteld door de driehoek+. 

3. 2-2-2015 

(driehoek+) 

Het ringenmodel zoals voorgelegd d.d. 2 februari 2015 is vastgesteld door de 
riehoek +.  d 

4. 30-3-2015 De driehoek stemt in met de vaststelling van de Koningsdagverordening door 

de burgemeester, met aandacht voor evenwichtig optreden politie en ingang 

van de verordening op 21:00 uur 26 op april i.p.v. 16:00 uur. 

5. 30-3-2015 De driehoek stemt in met de aanwijzing van het veiligheidsrisicogebied door 

de burgemeester en het mogelijk maken van het preventief fouilleren door de 

Officier van Ristitie. 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

donderdag 15 januari 2015 9:32 

FW: Overleg bestuurlijke werkgroep 13 januari 2015.doc 

Overleg bestuurlijke werkgroep 13 januari 2015.doc 

Collega's, 

Bijgaand een kort verslag van het overleg met de club openbare orde, waarvan een aantal zaken neer zullen 
moeten slaan in verordening dan wel andere bestuurlijke besluiten. 

Met vriendelijke groet, 

DORDRECHT 11,01 

Van: 
Verzonden: donderdag 15 januari 2015 7:58 

Aan: 

CC: 
Onderwerp: Overleg bestuurlijke werkgroep 13 januari 2015.doc 

Beste leden van de werkgroep bestuurlijke maatregelen, 

Bijgaand de besproken punten uit het overleg van 13 januari jl. 
Zodra ik de notitie Beleidsuitgangspunten en Tolerantiegrenzen heb aangepast, stuur ik deze toe. 

Met vriendelijke groet, 

	  Disclaimer 	  
De informatie verzonden met dit e-mailberieht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) 
en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet tbegestaan. 

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bcrcik van een 
geheimhoudingsplieht en/of een versehoningsrecht vallen. 
Indien dit e-mailbericht niet voor u hest6thd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te 
informeren en het e-mailberieht (en bijlagen) te vernietigen. 
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Bestuurlijk overleg werkgroep Bezoek koning Dordrecht 2015 

Datum: 13 januari 2015 
Aanwezig: 

Algemeen Commandant SGBO 
∎ofd 00V en Kabinet gemeente Dordrecht 

. .1, Veiligheidsregio ZHZ 
. _ 	,OM 

Ondersteuner Beleids- en Bestuurszaken SGBO 
Onderwerp: Bestuurlijke maatregelen 

Alcohol: Voorstel van de gemeente is om geen terrassen toe to staan en er mag geen alcohol worden 
geschonken in de binnenstad van Dordrecht op 27 april a.s. tot 13.30 uur. 

4 Ter bespreking: 
o Geldt dit alleen voor de openbare ruimte of ook voor binnen in de horecagelegenhe-

den? 
o Hoe gaan we in het algemeen om met alcoholgebruik in de binnenstad tot 13.30 uur? 
o Willen we ook alcoholverkoop in bijv. supermarkten voorkonnen? 
o Welke straten kiezen voor dit gebied? 

▪ Actie: opnemen in noodverordening (gemeente Dordrecht) 

Veiligheidsrisicogebied: aanwijzen van gebied 'binnen de bruggen' plus het treinstation tussen 26 
april 08.00 en 27 april 17.00 uur 

--> Actie: opstellen aanwijzingsbesluit (gemeente Dordrecht) 

Demonstraties: aanwijzen van plaatsen, waar op 27 april a.s. gedemonstreerd mag worden, waar- 
door demonstreren op overige plekken in de binnenstad niet wordt toegestaan tot 13.30 uur. 

4 Ter bespreking: 
o Welke plaatsen worden hiervoor aangewezen? 

4 Actie: 
o Opnemen in kennisgeving van aangekondigde demonstraties (gemeente Dordrecht) 
o Flyers ontwikkelen met 'spelregels' en plaatsen voor onaangekondigde demonstra-

ties, tenzij deze in het geheel niet worden toegestaan. (politie) 

• Actie: uitwerken eventuele bestuurlijke maatregelen na aanlevering door NCTV (gezamenlijk) 

Gebiedsontzeggingen en evt. andere maatregelen gericht tegen individuen: 
• Actie: 

o Inventariseren welke individuen in aanmerking moeten komen voor een maatregel. 
o Vervolgens uitwerken maatregelen 

Uitingen/Ieuzen/spandoeken, gericht tegen m.n. de leden van de Koninklijke familie: In de notitie 
Beleidsuitgangspunten en Tolerantiegrenzen worden voorbeelden gegeven van uitin-
gen/leuzen/spandoeken die wel/niet verboden zijn. 

4 Actie: Opnemen in briefing c.q. app van dienstdoende politie-ambtenaren (politie) 

Drones/op afstand bestuurbare kleine voer- en vaartuigen: deze worden niet toegestaan in de 
nabije omgeving van de festiviteiten tot 13.30 uur 

• Actie: 
o Opvragen geldende wetgeving (OM) 
o Opnemen in noodverordening: verbod bij zich dragen c.q. laten vliegen/rijden/varen 

(gemeente Dordrecht) 



Boten in gebied programma op het water: verbod op het varen met boten in de Voorstraatse Haven 
(ring 2?) 

4 Ter bespreking: 
o Hoe gaan we om met de boten, die normaliter ook langs de kant liggen: mogen tot 

13.30 uur alleen gescreende personen op deze boten aanwezig zijn? 
o Welke/hoeveel personen mogen aanwezig zijn op de boten? 

4 Actie: Belemmering voor het varen van boten regelen via ZHP en RWS (Politie) 

Verkeer/parkeren: Binnen ring 3 zijn auto's, (brom)fietsen en andere voertuigen niet toegestaan. 
Actie: opnemen in noodverordening (gemeente Dordrecht) 

Winkels: 
4 Ter bespreking: Is het noodzakelijk en mogelijk (economische schade) om de winkels langs 

het water niet op to laten gaan tot 13.30 uur? 
4 Actie: Eventueel opnemen in noodverordening (gemeente Dordrecht) 



Van: 
Verzonden: 	 vrijdag 13 maart 2015 18:51 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 	 Afstemming Koningsdag dinsdag 17 maart aanstaande 
Bijlagen: 	 Aanwijzing veiligheidsrisicogebied Koningsdag 2015.doc; Noodverordening 

Koningsdag tbv afstemming 17 maart.docx 

Goedemiddag 

Bijgaand ontvang je concepten voor een noodverordening en de aanwijzing van een veiligheidsrisicogebied tbv de 
viering van Koningsdag. 

en ik zouden deze dinsdag om 16:00 uur graag afstemmen in de vergadering van de werkgroep 00V. 
Aan het einde van de noodverordening staan enkele concrete punten die ik in elk geval zou willen bespreken. 

Kun jij svp zorgen dat de documenten bij de deelnemers aan het overleg terechtkomen met het verzoek om kritisch 
to kijken of alle zaken die geregeld zouden moeten worden ook daadwerkelijk opgenomen zijn en of e.e.a. afdoende 
is geregeld? 

Alvast bedankt en graag tot dinsdag. 

Vriendelijke groeten, 

DORDRECHT 110 

Gemeente Dordrecht 
Postbus 8 
3300 AA DORDRECHT 



Van: 
Verzonden: 
	

vrijdag 3 april 2015 16:21 
Aan: 
Onderwerp: 
	

FW: Koningsdag 2015 

Collega's, 

Hierbij ter kennisname het mailbericht dat ik — in afstemming met 	- heb verzonden aan de 

an het Nieuw Republikeins Genootschap. 

Vriendelijke groeten, 

Van: 

Verzonden: vrijdag 3 april 2015 16:17 

Aan: 
Onderwerp: Koningsdag 2015 

Geachte 

Naar aanleiding van uitspraken van het Sectorhoofd van het politiedistrict Zuid-Holland-Zuid, 	 ;, over 

de (on)mogelijkheden om tijdens de viering van Koningsdag in Dordrecht te demonstreren, heeft u contact gezocht 

met de gemeente. Begin deze week heb ik u telefonisch een nadere toelichting gegeven op de visie van het 

driehoeksoverleg (burgemeester, officier van jusititie en politiechef) op de vrijheid van meningsuiting en het recht 

op demonstratie. Aan het eind van dat telefoongesprek hebt u mij verzocht e.e.a. in een mail te bevestigen, zodat u 

tevens over mijn contactgegevens beschikt. 

De vrijheid van meningsuiting (en het recht op demonstratie) is ook in Dordrecht een groot goed dat niet 

lichtvaardig ingeperkt mag worden. Die bevoegdheid komt de burgemeester slechts toe in bijzondere 

omstandigheden, bijvoorbeeld ter voorkoming van wanordelijkheden. 

De viering van Koningsdag door de Koninklijke familie in Dordrecht is aangemerkt als een Nationaal Evenement. Het 

programma speelt zich of in een beperkt gedeelte van de historische binnenstad met veel nauwe straatjes. In 

combinatie met de verwachte toestroom van geInteresseerden, vraagt dit om diverse maatregelen am e.e.a. in 

goede banen te leiden. 

Met het oog hierop heeft de burgemeester op 1 april 2015 de Koningsdagverordening 2015 vastgesteld. In het 

historische deel van de binnenstad van Dordrecht zijn rondom het bezoek van de Koninklijke familie diverse 

maatregelen van kracht om de bezoekersstromen goed te kunnen leiden ('crowd control'). Zo geldt er op 

Koningsdag tot 13:30 uur onder meer een verbod op het innemen van standplaatsen, op venten en op het plaatsen 

van terrassen en uitstallingen. 

Daarnaast is het niet toegestaan om binnen de historische binnenstad openbare manifestaties te houden. Dat 

betekent niet dat het u niet is toegestaan om op individuele basis uw mening over het Koningshuis te verkondigen. 

Als er echter groeperingen zijn die in een groter verband samen willen komen om een demonstratie of betoging te 

houden, zal hiervoor naar een andere geschikte locatie gezocht moeten worden. 	 eeft in dit 

verband het Weizigtpark genoemd, orndat die locatie goed te bereiken is en dicht tegen het centrum van Dordrecht 

aan ligt, maar ook andere locaties buiten de historische binnenstad zijn bespreekbaar. 

Ik heb van u begrepen dat u niet voornemens bent een dergelijke samenkomst te organiseren, maar mocht u toch 

overwegen om in een groter verband te gaan demonstreren, dan adviseer ik u om mij daarvan zo snel mogelijk op 

de hoogte te stellen. In dat geval lijkt het mij verstandig om een gesprek te organiseren met de politie voor een 

nadere afstemming over de mogelijkheden voor u om uw mening te uiten. 



Ook indien dat niet aan de orde is, kunt u uiteraard altijd contact met mij opnemen voor nadere informatie of 

afstemming. 

Met vriendelijke groet, 

DORDRECHT $0.1 

Gemeente Dordrecht 

Postbus 8 

3300 AA DORDRECHT 
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Van: 

Verzonden: 	 vrijdag 3 april 2015 17:16 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: 	 Vastgestelde Koningsdagverordening en Aanwijzing veiligheidsrisicogebied 
Bijlag en: 	 Kennisgeving CdK.pdf; Kennisgeving H0v.i.pdf; Plattegrond veiligheidsringen 

behorende bij Koningsdagverordening 2015.pdt Koningsdagverordening 2015 
zonder plattegrond.pdf; Aanwijzing veiligheidsrisicogebied Koningsdag.pdf 

Beste collega's, 

Bijgaand ontvangen jullie ter kennisname de door de burgemeester op 1 april 2015 vastgestelde 
Koningsdagverordening 2015 en de aanwijzing van het veiligheidsrisicogebied tbv preventief fouilleren. 
Zoals de Gemeentewet voorschrijft, is de CdK is in kennis gesteld van de noodverordening en de HOW van beide 
besluiten (brieven t.k. bijgevoegd). 
De documenten zijn aan de gemeenteraad verzonden, met het verzoek om de voorschriften van de 
Koningsdagverordening in de vergadering van 8 april te bekrachtigen (als de gemeenteraad ze niet bekrachtigt in zijn 
eerstvolgende vergadering, komen de voorschriften te vervallen). 
Beide besluiten worden aanstaande vrijdag 10 april officieel bekend gemaakt. 

kun jij er svp voor zorgen dat de Koningsdagverordening en de Aanwijzing van het veiligheidsrisicogebied 
vanaf 10 april ook raadpleegbaar zijn via koningsdagindordrecht.nl? 

Vriendelijke groeten en prettig paasweekeinde, 



-- 
4-L.21  

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

donderdag 16 april 2015 12:25 

FIN; Demonstraties Koningsdag 

tk 

Van 
Verzonden: donderdag 16 april 2015 11:23 

Aan: 

Onderwerp: Demonstraties Koningsdag 

Hoi 

lk heb zojuist contact gehad met 	 Zij heeft contact opgenomen met het 

De bevindingen koppelt ze in een mail terug aan jou. Zou jij mij vervolgens svp ook op de hoogte 

willen brengen? 

Daarnaast hebben we een kennisgeving van een demonstratie ontvangen van 	 . Zie bijiage voor de 

digitale melding die we ontvangen hebben. 

lk heb met 	besproken dat zij ook hem telefonisch zal benaderen voor nadere informatie over de precieze 

plannen. Afhankelijk van de vraag wat dat voor beeld oplevert, kunnen we kijken welke (formele) stappen er nodig 

zijn. Zo kan de burgemeester naar aanleiding van de kennisgeving voorschriften of beperkingen verbinden aan de 

demonstratie, of deze zelfs verbieden. Dat laatste moeten we overigens zo veel mogelijk zien to voorkomen. 

lk begrijp dat 	let liefst via jou communiceert, dus wil jij deze melding svp aan haar doorzetten en mij 

vervolgens weer op de hoogte houden van haar bevindingen? 

Dank en vr. groeten, 

Van: Advies APV [mailto:noreplv@dordrecht.nl] 

Verzonden: donderdag 16 april 2015 10:22 

Aan: 

Onderwerp: 

volgens afspraak 

Als u het gevraagde advies geeft, maak dan gebruik van deze link: 
Het advies komt dan direct in het 

puiste zaakdossier terecht. 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

donderdaq 5 maart 2015 15:59 

accreditatie screening 

1.0 Deeldraaiboek S&Aeb3.docx 

Bijgaand laatste versie van. 

Met vriendelijke groet, 

DORDRECHT OP 
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1. 	Inleiding 

Op Koningsdag, 27 april 2015, bezoekt de Koninklijke familie Dordrecht. In dit document is 
het Draaiboek voor screening en accreditatie opgenomen. 

Als uitgangspunten voor Koningsdag zijn vastgesteld: 
-Itt,. We vieren de verjaardag van de Koning, dat moet dus feestelijk en vrolijk zijn. 

Dat feest moet door zo veel mogelijk mensen mee beleefd kunnen worden 
eta Koningsdag wordt (in overleg met het Koninklijk Huis) gevierd in een nieuwe vorm 

A Het programma speelt zich of in Dordrecht en zal daarbij ook de regio tonen 
-tt- Het programma past bij het karakter van de Drechtsteden en zal tot stand worden 

gebracht met medewerking van mensen, bedrijven en instanties uit de regio. 
▪ .. De veiligheid van het publiek en de Koninklijke Familie staan centraal 
▪ Deze hebben prioriteit boven de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde 
• Beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit gelden als altijd 
- Veiligheidsmaatregelen worden uitgevoerd met zo weinig mogelijk impact op de 

samenleving en de festiviteiten (risico beheersing i.p.v. uitsluiting) 
Richtlijnen "Nationaal Evenement" warden in acht genomen 

Screening en accreditatie van personen zijn onderdeel van de veiligheidsmaatregelen die 
rond het bezoek warden getroffen. 

Ten gevolge van voortschrijdend inzicht kan de veiligheidsstrategie en daarmee de to nemen 
veiligheidsmaatregelen nog veranderen. 

De verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen gemeente en politie binnen het 
gehele proces van screening en accreditatie zijn opgenomen als stroomschema in bijlage 1 
(Taken en verantwoordelijkheden). 
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2. 	Beleidsuitgangspunten 

2.1 Algemeen 
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In de Koningsdagverordening Dordrecht zal over accreditatie globaal het volgende 
worden opgenomen: 

Artikel 	Begnpsbepalingen 

Lid .. 	Accreditatie: bewijs van toestemming tot het betreden van het gebied, gelegen 
binnen de tweede veiligheidsring. 

Artikel 	Verblilfsverbod veiligheidsring 2 

Lid 1 	Het is verboden zich te bevinden op een openbare weg of openbaar water 
binnen de tweede veiligheidsring of een in de tweede veiligheidsring gelegen 
gebouw, dan wel een daarbinnen gelegen weg te betreden, zodra hekken of 
welke andere objecten of middelen dan ook ter afzetting van de 
veiligheidsringen zijn geplaatst of aangebracht. 

Lid 2 	Het verbod geldt niet: 

a. voor leden van de Koninklijke familie; 
b. voor personen die deel uitmaken van de hofhouding; 
c. bestuurlijke ambtsdragers die de koninklijke familie vergezellen; 
d. in geval van een calamiteit, en onder begeleiding van de politie, voor 

niet geaccrediteerde hulpverleners aismede de noodzakelijke 
vertegenwoordigers van nutsvoorzieningen; 

e. voor personen die beschikken over een accreditatiepolsband en een 
geldig identiteitsbewijs. Kinderen tot 14 jaar hoeven alleen te 
beschikken over een accreditatiepolsband en dienen te worden 
begeleid door minimaal een voiwassene die voldoet aan het gestelde 
in daze bepaling. 

Lid 3 	De in het tweede lid onder sub a genoemde personen die beschikken over 
een accreditatiepolsband zijn verplicht dit op eerste vordering, zo nodig 
tezamen met een geldig identiteitsbewijs, te tonen aan de met toezicht en 
handhaving van deze Koningsdagverordening belaste ambtenaren. 

I Bij een gewijzigd dreigingsnivcau kunnen op basis daarvan nadere maacregelen worden getroffen. 
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2.2 Screening 
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2.3 	Accreditatie 

Onder accreditatie wordt verstaan dat personen, nadat zij zijn gescreend en geregistreerd, 
namens de burgemeester een bewijs van accreditatie in de vorm van een kunststof polsband 
krijgen overhandigd die de betreffende persoon gedurende het evenement toegang geeft tot 
het gedeelte van Ring 2 waarin het betreffende programma-onderdeel zich bevindt/afspeelt. 

Met betrekking tot accreditatie zijn de volgende werkafspraken gemaakt: 

1. De gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor het accreditatieproces. 

2. Er wordt gebruik gemaakt van een kunststof accreditatiepolsband. Op de 
accreditatiepolsband staat het Koningsdaglogo een persoonsgebonden nummer. Dit 
nummer correspondeert met een (gescreend) persoon en wordt uitsluitend bij twijfel 
gecontroleerd. 

3.  

4. Personen in Ring 2 worden in beginsel niet aan lijf en goederen gecontroleerd. Bij 
twijfel vindt onderzoek aan kleding en bagage plaats, voordat de persoon Ring 2 
binnen gaat. In de uitnodigingsbrief tot accreditatie wordt een passage opgenomen 
waarmee de genodigde toestemming verleent om zo nodig tot deze maatregel over te 
gaan. 

5. Bestrijding van een calamiteit door hulpdiensten gaat boven accreditatie. 
Hulpverleners (zoals brandweer, GHOR en noodzakelijke vertegenwoordigers van 
nutsvoorzieningen) kunnen in principe bij een calamiteit, op vertoon van dienstpas en 
begeleid door politie, ongehinderd toegang krijgen in Ring 2 om daar hun werk te 
doen. 

6. Kinderen, die uiterlijk 19 april 2015 12 jaar worden, zijn niet gescreend. Deze 
kinderen worden wel geregistreerd en krijgen een polsbandje. Bij het ophalen van de 
polsband dient dit kind te worden begeleid door minimaal een ouder of verzorger met 
geldig identiteitsbewijs. 

7 
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7. Kinderen in de leeftijd van 12 tot 14 jaar, die (nog) niet beschikken over een eigen 
identiteitsbewijs, dienen bij het afhalen van het polsbandje to worden begeleid door 
een ouder/verzorger met geldig Iegitimatiebewijs. Deze kinderen mogen, begeleid 
door de contactpersoon van de screeningslijst, Ring 2 in zonder identiteitsbewijs. 

8. Ouderen > 65 jaar krijgen een polsbandje als het Iegitimatiebewijs minder dan 5 jaar 
is verlopen (overeenkomstig de procedure bij verkiezingen). Zij mogen de ring in op 
vertoon van hun poisband en verlopen identiteitsbewijs. 

9. Alle pers die toegang heeft tot Ring 2 in Dordrecht wordt geaccrediteerd. Het betreft 
registratie, verstrekking polsbandje en briefing tijdens accreditatie. 

10. Deelnemers aan de Na-ontvangst en werknemers van de locatie waar de Na-
ontvangst plaats zal vinden worden eveneens geaccrediteerd. 

k A 
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3. 	Accreditatieproces voorafgaand aan Koningsdag 

In dit hoofdstuk wordt het accreditatieproces voorafgaand aan Koningsdag op de volgende 
onderdelen nader gedetailleerd: 

	

3.2 	Screening en terugkoppeling 

	

3.3 	Uitnodiging tot accreditatie/polsband 
3.4 Tijdschema/stappenplan 
3.5 Polsband 

	

3.6 	Locatie van uitreiken polsband 
Procedure uitreiken polsband 

3.1 Algemeen 

De aanwezigen in Ring 2 kunnen per programmaonderdeel worden verdeeld in verschillende 
groepen. 

Voor de accreditatie van deze groepen mensen zijn afspraken gemaakt tussen gemeente en 
politie. Op bijlage 3 is een (globaal) overzicht opgenomen van de groepen 
deelnemers/werknemers/vrijwilligers en genodigden. 

Als bewijs van accreditatie ontvangen betrokkenen een kunststof polsband. 

We schatten globaal dat er tussen de 2000 en 3000 mensen geaccrediteerd zullen worden. 

Binnen het screenings- en accreditatieproces onderscheiden we: 
41- reguliere procedure 
..e1-spoedprocedure 

noodprocedure 

3.2 Screeningsproces 
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3.3 	Uitnodiging tot accreditatie/polsband 

Op basis van de screeningslijst van 16 maart worden deelnemers en werknemers 
uitgenodigd deel te nemen aan het programma van Koningsdag. In deze brief worden vanuit 
de accreditatieprocedure de volgende zaken opgenomen: 

procedure van ophalen polsbandje: tijdstip, locatie, begeleiding en mee te nemen 
documenten; 
i.o.m. programmaleiders: tijdstip van melden bij aan te geven controlepost; 
met welke bewijsstukken men zich op 27 april bij de controlepost moet melden; 
de gemeentelijk contactpersoon bij calamiteiten (aan bijvoorbeeld polsband). 

Gescreenden/nameldingen van deelnemers die na 16 maart nog binnenkomen worden 
separaat uitgenodigd en tot 26 april nog toegevoegd aan de lijst. 

A. Al 
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bijeenkomst (deel-) 
projectleiders 

3.4 Tijdschema 

Het stappenplan/tijdschema van het screenings- en accreditatieproces voorafgaand aan de 
Koningsdag wordt in bijlage 5 nader aangegeven en kan als volgt worden samengevat: 

  

 

werven 
vrijwilligers 

controlepoorten 

Regelen uitgifte 
polsbandjes 

 

  

   

bestellen 
polsbandjes 

Instructie uitgifte 
bandjes 

Instructie 
controlepoorten 

   

uitnodiging 
accreditatie 

   

locatie en 
noodprocedure 

 

definitieve 
accreditatielijsten 

 

spoedprocedure 

  

    

     

      

3.5 Polsbandjes 
Als bewijs van accreditatie ontvangen betrokkenen een polsband met een uniek nummer. 
Deze correspondeert met de screeningslijst. 

3.5.1 Kleur 
Voor verschillende groepen worden verschillende kleuren polsband gebruikt. In 
onderstaande tabel zijn de kleuren en aantallen weergegeven 

Kleur Omschrijving Witat 
Wit met logo 
nummer 

Deelnemers, werknemers en genodigden in Ring 2 Ej  

Goud met Logo 
en nummer 

Toegang tot gehele ring 2/organisatie en crew 

Wit met logo 'K' Na-ontvangst en werknemers 
Geel met logo 
'Pers,'NOS' en 
"K" en nummer 

Pers/NOS Ring 2 en Na-ontvangst 

Geel met logo 
Pers 'NOS' en 
nummer 

Pers/NOS Ring 2 

Geel met logo en 
'PERS' en 
nummer 

Pers Ring 2 

Lichtblauw/logo 
en nummer 

Boten Nieuwe Haven 

11 
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3.5.2 Verantwoording keuze poisband 
In Amstelveen zijn in het voortraject 3 soorten (textiel, kunststof en 'papier') potentiele 
polsbandjes door ca 10 onafhankelijke proefpersonen getest. 

Op grond hiervan is gekozen voor de kunststof polsband. Geconcludeerd is dat de poisband 
geen absolute zekerheid biedt, maar met een oplettende houding bij omdoen polsband en 
toegangverlening aan de poort biedt hiernavolgende combinatie voldoende zekerheid: 

- polsbandje met nummer; 
- eventueel identiteitsbewijs; 
- de lijst met nummer/naam. 

3.6 Locatie en uitreiken polsbandjes 

3.6.1 Stadskantoor Dordrecht 
In de hal van het Stadskantoor van de gemeente Dordrecht wordt een ontvangstruimte 
ingericht waar registratie en accreditatie van alle personen plaatsvindt op de volgende 
dagen: 

Vrijdag 	24-04 tussen 13.00 en 21.00 uur 
Zaterdag 	25-04 tussen 12.00 en 17.00 uur 
Zondag 	26-04 tussen 13.00 en 17.00 uur 

Gebruik wordt gemaakt van reguliere procedures van het KCC. Op het Stadskantoor worden 
de balies van Burgerzaken gebruikt en (ervaren) personeel van het KCC wordt ingezet voor 
identiteitsvaststelling. Bij twijf el kan gebruik worden gemaakt van de apparatuur om 
documenten to scannen. 

De poisband wordt verstrekt wanneer de uitnodiging tot accreditatie wordt overlegd met een 
geldig identiteitsbewijs, uitgezonderd: 

Kinderen tot 12 jaar worden niet gescreend, ook hebben niet alle kinderen tot 14 jaar de 
beschikking over een legitimatiebewijs. Voor elk kind tot 14 jaar is legitimatie van 1 ouder 
nodig om een polsbandje aan een kind to verstrekken. 
M.n. ouderen hebben vaak geen geldig legitimatiebewijs. Voor het uitbrengen van een 
stem tijdens verkiezingen wordt een ID-bewijs dat maximaal 5 jaar verlopen is 
geaccepteerd. Deze regel wordt nu ook toegepast. 

3.6.2 Extra uitgifte 
Op de volgende dagen wordt ook een polsband uitgereikt onder begeleiding van de politie: 

27 april: 7-12 uur, noodaccreditatie, Intree, Spuiboulevard. 

Intree wordt in dat geval bemenst door 1 tot 2 ervaren medewerker(s) van het KCC. 

3.6.2a Accreditatie Pers 
Voor de accreditatie van de pers wordt in overleg met de werkgroep communicatie 
een aparte voorziening getroffen. 
De pers wordt op 27 april centraal opgevangen en geInstrueerd door de werkgroep 
communicatie en de Rijks Voorlichtings Dienst. Pers die zich binnen ring 2 zal gaan 
bevinden wordt ter plaatse geaccrediteerd en voorzien van een polsband. 
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3.6.3 Registratie consulent 
Bovenaan de deelnemerslijst wordt de naam van de medewerker en/of vrijwilliger vermeld 
die betrokken zijn bij de controle/uitreiking met datum/tijdstip. 

3.6.4 Bewaring polsbandjes 
In een afgesloten ruimte/gemeentelijke kluis worden de polsbandjes bewaard. 

3.6.5 Noodscenario bij schade poisband 
Alhoewel gekozen is voor het meest stevige polsbandje kan het voorkomen dat een 
polsbandje stuk gaat, wij gaan ervan uit dat dit een uitzondering betreft. 

In dat geval dient de deelnemer, werknemer of genodigde contact op to nemen met de 
gemeentelijk projectleider S&A die daartoe genoemd wordt in de uitnodigingsbrief. Deze 
persoon kan zich op 27 april opnieuw melden bij Intree en krijgt van de projectleider S&A, na 
onderzoek naar oorzaak, volgens de gebruikelijke procedure en na overhandiging van de 
polsband die stuk is, een nieuwe poisband met aangepast nummer. 

Voor noodgevallen op 27 april is de Noodbalie in Intree beschikbaar, deze optie wordt in 
hoofdstuk 4 toegelicht. 
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4. 	Accreditatie, procedure op Koningsdag 

In dit hoofdstuk wordt het accreditatieproces op Koningsdag op de volgende onderdelen 
nader gedetailleerd: 

A. Toegangspoorten: procedure en bemensing 
B. Lijst deelnemers/werknemers 
C. Noodscenario/spoedscreening 

4.1 Verzamelen deelnemers 

Alle deelnemers verzamelen zich op Koningsdag 27 april op een plaats zoals door de 
projectleider programma is aangegeven in de buurt van de Controlepoort die toegang geeft 
tot het betreffende programma-onderdeel. 

In overleg met de werkgroep Programma stelt het Evenementenbureau evt. een 
toestroomplanning op tussen de ontvangstlocaties en de poorten. 

Aandachtspunt: 
afspraken voor genodigden aan programma-onderdelen voor wat betreft tijdstip 
toegang. 

4.2 Controlepoorten 

4.2.1 Locatie controlepoorten 
Tussen Ring 3 en Ring 2 zijn in overleg met de werkgroep Mobiliteit & Technische faciliteiten 
en de politie controlepoorten benoemd, zie bijlage 6. De openstelling per poort is/wordt in de 
bijlage aangegeven. 

4.2.2 Bemensing controlepoorten en openstelling 
Voor alle medewerkers die ingezet worden bij de controlepoorten wordt in de week van 20 
april een briefing gehouden waarbij ze nauwkeurig worden geInstrueerd en een handout 
krijgen met de inlaatprocedure en aandachtspunten. 

Bij elke controlepost staan 2 medewerkers van de gemeente zijnde inlaatregisseurs'. 
Hiernaast zijn bij elke controlepost medewerkers van de politie aanwezig. Een van de 
inlaatregisseurs is aanwezen als hoofdverantwoordelijk. De bemensing per poort is / wordt 
samengevat op bijlage 7. 

De 2 inlaatregisseurs van de gemeente hebben als taak: 

Zorgvuldig het polsbandje en eventueel Identiteitsbewijs voor personen ouder dan 14 
jaar en -bij twijfel- Screeningslijst (met nummer) raadplegen; 
Bij serieuze twijfel over (goede) bedoelingen of rechtmatigheid identiteitsbewijs, 
polsbandje, bagage of kleding wordt de persoon overgedragen aan de 
politiemedewerker die bij de poort staat voor toezicht; 
Bij calamiteiten direct contact opnemen met gemeentelijk projectleider S&A en 
contactpersoon programma van de Iijst. 
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Ook medewerkers van de politie zijn bij de inlaat aanwezig, met als taken: 

Toezicht op proces; 
Bij twijfel aan de (goede) bedoelingen of rechtmatigheid van een deelnemer en/of de 
meegenomen bagage of kieding voert de politie de 2nd opinion uit met zo nodig 
eventueel het onderzoek aan kieding en bagage; 
De politie kan ook op eigen initiatief mensen uit de wachtrij halen voor nader 
onderzoek, echter uitsluitend wanneer daar goede redenen voor zijn. 

4.2.3 Deelnemers/werknemerslijst 
Bij elke poort is tweemaal de Iijst beschikbaar van gescreende personen die toegang mogen 
krijgen tot Ring 2 met tijdschema en, per doelgroep (deelnemers/werknemers), een 
telefoonnummer van de contactpersoon programma die ook aanwezig is in Ring 2. Deze 
persoon wordt bij calamiteiten rondom bijvoorbeeld polsbandje door de 
hoof dverantwoordelijk inlaatregisseur gebeld, zie bijlage 7. Oak de gemeentelijk projectleider 
S&A wordt zonodig op de hoogte gesteld. 

De betreffende deelnemer wordt zolang onduidelijkheid blijft bestaan, apart gezet, zodat het 
inlaatproces niet wordt belemmerd. 
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Locaties controleposten: 

1 Boomstraat  
GH C— P1 — P2— S— M 

2 Damiatenbolwerk 
BE — C—S— M 

3 Wolwevershaven  
BE —C—S— M 

4 Lange therenbrug noord 
BE —C—S— M 

5 Lange therenbrug zuid  
BE —C—S— M 

6 Lange therenbrug (Knolhaven/Vleeshouwerstraat) 
BE — C—S — M 

7 Houttuinen  
GK HA - C —P2 —S — M 

8 Grote Kerk (ingang toren) 
GK—C—P2—S—M 

9 Grote Kerk (zij-ingang) 
GK — C —P2 — S — M 

10 Scheffersplein 
SC C —P2 —S — M 

11 Hof (zijde Steegoversloot) 
HN —C —P2 —S— M 

12 Statenplein (Kolfstraat/Museumstraat) 
ST - SC — C —P2 — S — M 

13 Na-ontvangst  
NA - SC — C —P1- P2 —S— M 

P2 (geel) + rode ster = P1 
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Locaties controleposten: 

1. Boomstraat 

2. Damiatenbolwerk 

3. Wolwevershaven 

4. Lange LIzerenbrug noord 

5. Lange lizerenbrug zuid 

6. Lange lizerenbrug (Knolhaven/Vleeshouwerstraat) 

7. Houttuinen 

8. Grote Kerk (ingang toren) 

9. Grote Kerk (zij-ingang) 

10. Scheffersplein 

11. Hof (zijde Steegoversloot) 

12. Statenplein (Kolfstraat/Museumstraat) 

13. Na-ontvangst 

P1 	P2 	M  

[71  

' !? 

P2 (geel) + rode ster = P1 

P1 P2 * 



Bemensinq controleposten 27 april 2015  

xxx = verantwoordelijk poortregisseur, drager portofoon 

LOCATIE BEMENSING TELEFOONNUMMER 
1 Boomstraat (tbv Bellevue/Grande Parade) 1.  

2.  
3.  

2 Darniatenbolwerk (brug tbv boten) 4.  
5.  
6.  

3 Wolwevershaven 7. I 	.- 	.. 	.. 

8. '1 
4 Lange Dzerenbrug (Nieuwe haven — noord) 9. . 

10.  
5 Lange Tizerenbrug (Nieuwe Haven — zuid) 11.7 

12.r 	
. 	... 

6 Lange Dzerenbrug (Knolhaven/Vleeshouwersstr) 13.  
14.  

7 Houttuinen (KDR&ZV) 15. 
16.' 

8 Grote Kerk (ingang toren) 17. -  
18. 
19., 

9 Grote Kerk (zij ingang) 20.: 	,, 
21. 

10 Scheffersplein (Tolbrugstraat) 22.  
23.  

11 Hof (Steegoverslootzijde) 24.  
25.  
26.  

12 Statenplein (Kolfstr/Museumstr) 27.  
28. r 

13 Na-ontvangst 29.  
30.  

S&A 



J-/ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

dinsdag 16 december 2014 15:33 

FW: pratische zaken te regelen via noodverordeningen? 

Ter kennisname 

Van: 
Verzonden: dinsdag 16 december 2014 14:51 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: pratische zaken te regelen via noodverordeningen? 

lk had al een klein lijstje samengesteld van praktische dingen die we waarschijnlijk moeten regelen: 
1) Plaatsen van reclameuitingen in openbare ruimte of aan de gevel van panden zonder toestemming van gemeente 
verboden 
2) Plaatsen van winkeluitstallingen op de route verbieden 
3) Verbod op venten in binnenstad van Dordrecht (ook op aanlooproutes station en waterbus) 
4) Verbod op flyeren (m.u.v. eigen organisatie) in binnenstad van Dordrecht (ook op aanlooproutes station en 
waterbus) 
5) Op de route van het Koningspaar mogen geen fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde 
ruimten of plaatsen achtergelaten worden. 

Fietsen/bromfietsen evt. verwijderen voorafgaand aan evenement (eerder kennisgeven) 
6) Op de route Mogen geen optredens plaatsvinden van straatmuzikanten, straatfotografen, tekenaars, filmoperateurs 
en/of godsen, zonder medeweten van 

de organisatie en/of de gemeente Dordrecht 
7) Volledig verbod op de route van het plaatsen van bouwsteigers (is al wel bij stadbeheer bekend gemaakt zodat evt. 
vergunningaanvragen niet worden 

verleend) 
8) Verbod op plaatsen van afval, vuil od andere zaken op de route 

lk hoop dat dit een aardig begin is. 

Succes hoor. 

1. 



Van: 
Verzonden: 	 woensdag 22 april 2015 14:25 
Aan: 
Onderwerp: 
	

FW: Persbericht 

Hoi 

Zie svp onderstaand bericht mbt dhr 

Met vriendelijke groet, 

Van: 
Verzonden: 22 april 2015 10:11 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Re: Persbericht 

hoi 

lk zal even mijn neus laten zien bij de persconferentie. Steer proeven en kennismaken. 

Net contact gehad met 	lij heeft ook een dernostratie aangevraagd. bit is even onduidelijk. 
Hij. Heeft tot nu toe 3 man gemobiliseerd en weet niet of het doorgaat. 

Hij wil minimaal tien personen hebben. 

Hij is NIET van hetzelfde genootschap als 

Hij dacht zeif dat het een en ander geen doorgang zou vinden. 

Zaterdag beslist hij dit definitief. Zijn idee was dat hij in de buurt van het gezelschap wilde demonstreren. Hij zocht 
geen provocatie. 

Tot zover. De gemeente Dordrecht kan hem. Gewoon bellen voor nadere vragen of opmerkingen. 

Gr 	(en succes met alle voorbereidingen!) 

Verzonden vanaf BB 

Van: 
Verzonden: Wednesday, April 22, 2015 09:54 AM 
Aan: ' 
Cc: 
Onderwerp: Re: Persbericht 

Ha 

Bedankt voor de info. 

Ga jij er naar toe? 

Met vriendelijke groet, 



Van: 
Verzonden: Wednesday, April 22, 2015 09:07 AM 
Aan: 
Onderwerp: Fw: Persbericht 

Hierbij het persbericht... 

Vr gr 

Verzonden vanaf BB 

Van: 
Verzonden: Tuesday, April 21, 2015 10:12 PM 
Aan: 
Onderwerp: Persbericht 

Geachte mevrouw 

Zoals ik dat heb toegezegd, stuur ik u bijgaand het persbericht voor de bijeenkomst van het NRG aanstaande vrijdag. 

Met vriendelijke groet, 

	 Disclaimer 	  

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) 
en zij die van de geadresseerde(n) toestemrning kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e:-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een 
geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te 
informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 
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Van: 	 > 

Verzonden: 	 maandag 23 maart 2015 14:24 
Aan: 
Onderwerp: 
	

Re: Kabelballon 

Klopt 
Zie je vanmiddag. 
Gr 

Van: 
Verzonden: Monday, March 23, 2015 02:07 PM 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: RE: Kabelballon 

Dankjewel I 

Conclusie is dus dat ze al verboden zijn vanwege de luchtruimsluiting boven het hele grondgebied van Dordrecht en 
dat er niets over hoeft to worden geregeld in de noodverordening(?) 

Vr. groeten, 

Van: 
Verzonden: maandag 23 maart 2015 14:01 
Aan: F 
Onderwerp: Fw: Kabelballon 

Zie het antwoord van de afdeiing luchtvaart. 
Met vr groet 

Van: 	 . 
Verzonden: Monday, March 23, 2015 11:31 AM 
Aan: 
Onderwerp: Kabelballon 

Hoi 

Het was even een leuke casus. Onlangs is nieuwe Europese wetgeving ingegaan. Voorheen was het een bijzonder 
luchtvaartuig en moest het apart worden benoemd in een sluiting. Nu is dat niet meer het geval en is het gewoon een 
luchtvaartuig. 
Een luchtvaartuig mag niet in de TRA (het gesloten luchtruim). 

Specifieke regels en benamingen zijn genoemd in de Regeling kabelvliegers en kleine ballons. 

kleine ballon:een kleine kabeiballon_ of een kleine vrije ballon; 

kleine kabelballohj pen ballon, die door middel van (een) ankerkabc4s) of lijn(en) is verbonden met het 
aardoppervlak en die op zeeniveau in de internationals standaardatmosfeer in geheel gevulde toestand een 



Van: 
Verzonden: 	 vrijdag 27 maart 2015 13:43 
Aan: 
Onclerwerp: 
	

Re: Republikeinse actie op koningsdag 

Ja wordt aan gewerkt. 

Van: 
Verzonden: Friday, March 27, 2015 10:33 AM 
Aan: 
Onderwerp: FW: Republikeinse actie op koningsdag 

Ha f 

Was dit signaal (zie onderstaande link) al bekend bij jullie? 

Vr. groeten, 

Van: 
Verzonden: vrijdag 27 maart 2015 9:32 
Aan: 
Onderwerp: Republikeinse actie op koningsdag 

iDordt l Republikeinse actie op Koningsdag 

Groet, 

	 Disclaimer 	  
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is unsittitend besternd voor de geadresseerde(n) 
en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De irdormatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en birmen het bereik van een 
geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 
Indien dit e-mailberieht Met voor a bestemd is, wordt u verzocht de afzender -dauover onmiddellijk te 
informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 



diameter van ten hoogste 2 m of een inhoud van ten hoogste 4 in3 heeft, dan wel een samenstel van ballons 
waarvan de gezamenlijke diameter of inhoud deze waarde niet te boven gaan; 

Artikel 2. Kabelvliegers en kleine kabelballons 

Een kabelvlieger of kleine kabelballon_ wordt niet gebruikt: 

• a. boven een hoogte van 100 meter boven grond of water; 
• b. binnen een afstand van 3 km van de grens van Iuchthavens en zvveefvliegterreinen; 
• c. binnen een afstand van 5 km van de grens van gecontroleerde Iuchthavens; 
• d. binnen burger laagvlieggebieden, militaire laagvlieggebieden en binnen een afstand van 5 km van militaire 

Iaagvliegroutes. 

Het algemene verbod in een gesloten luchtruim is echter ook van toepassing. 

Met vriendelijke groet, 

Gespecialiseerd politiemedewerker 

Politie I  Landelijke Eenheid I Dienst Infrastructuur 
Afdeling Luchtvaart I Groep Luchtvaarttoezicht 
Bezoekadres Thermiekstraat 2, 1117 BC Schiphol-Oost 
Postbus 100, 3970 AC Driebergen 

	 Disclaimer  - 
De informatie verzonden inet dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) 
en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een 
geheimhoudingsplicht en/Of een verschoningsrecht vallen. 
Indien dit e-inailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover on rniddellijk to 
informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 

	 Disclaimer 	  
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor degeadresseerde(n) 
en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit. e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een 
geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 
Indien dit e-mailbericht.niet voor u bestemd is, wordt n verzocht -de afzender daarover onmiddellijk te 
informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 
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Van: 
Verzonden: 	 donderdag 9 april 2015 7:18 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 	 FW: Drones 

Goedemorgen, 

Onderstaand de strafbaarstelling van de overtreding van de drones-verboden, die via de luchtruimsluiting en 
noodverordening zijn geregeld. 
Kart samengevat: 
- Overtreding van de noodverordening (het bij zich dragen van een drone): strafbaar o.g.v. art. 443 Wvsr. 
- Overtreding van de luchtruimsluiting (vliegen met de drone): strafbaar o.g.v. art. 5.10 lid 5 wet luchtvaat Jo art. 11.9, 
lid 1 Wet luchtvaart. 

Met vriendelijke groet, 

Van: . 
Verzonden: 08 april 2015 21:19 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Drones 

Hoi 

Hierna de terugkoppeling van de beleidsmedewerker van het LP: 

De sluiting van het luchtruim zal plaatsvinden via een regeling van de staatssecretaris van I en M, de Regeling 

tijdelijke sluiting Koningsdag. Daarin worden de verboden om om redenen van openbare orde en veiligheid deel te 

nemen aan het luchtverkeer, opgenomen, evenals de uitzonderingen daarop. Die regeling is opgehangen aan art. 
5:10 wet luchtvaart. 

Het handelen in strijd met die regeling is strafbaar op grond van art. 5.10 lid 5 wet luchtvaat jo art. 11.9, lid 1 Wet 

luchtvaart. Het betreft een overtreding. Als het luchtruim op deze grond gesloten wordt, mag er — de uitzonderingen 

daargelaten — niet gevlogen worden binnen de aangegeven coordinaten. Ook niet door drones. lk check nu of ook 
dit jaar wordt voorzien in die regeling. 

Wat betreft de noodverordening zal overtreding v.w.b. het gebruik/meevoeren van drones inderdaad strafbaar zijn 
ogv art. 443 Sr. 

Het advies is zeker pv te laten opmaken bij overtreding. Dat pv kan je gewoon naar ons (Parket 010) laten opsturen, 

rnaar uiteraard kan men vanuit Haarlem of Utrecht advies geven bij de afdoening. 

Van: 
Verzonden: donderdag 19 maart 2015 8:14 
Aan: 
Onderwerp: Drones 
Urgentie: Hoog 

Goedemorgen 



De tijd begint een beetje te dringen v.w.b. de voorbereidingen, draaiboeken etc. lk heb vorige week getracht je te 
bereiken, doch dat is niet gelukt. Daarom maar even via de mail. 

Klopt het dat door het instellen van een vliegverbod (zie aanvraag in de bijlage) inzet van andere wetgeving (zoals 
bij de NSS) rondom drones niet nodig is voor de koningsdag, omdat: 

1. Vliegende drones verboden zijn ivm het vliegverbod en 
2. Aangetroffen drones op de grond verboden zijn ivm de noodverordening die voor die dag zal worden 
afgekondigd. 

lk ben nog wel benieuwd naar de strafbaarstelling van bovenstaande feiten? 
ad 1: dus als eer een viegverbod konnt en hoie werkt dat dan in de praktijk? 
ad 2: art 443 Wvsr? 

En nemen we bij constatering dan alleen in beslag of ook een mini/aanhouding/zaak doorspelen naar jullie?? 
lk hoor graag van je (en het liefst op korte termijn). 

Vr. Gr. 

	 Disclaimer 	  
De infonnatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) 
en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een 
geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te 
inforrneren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vemietigen. 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Goedemorgen 

Ter info: 
Gisterenavond laat ontving 
hij afziet van de demonstratie 

Met vriendelijke groet, 

donderdag 23 april 2015 7:37 

Demonstratie dhr. 

een telefoontje van dhr. 	(dacht met 10 personen te komen) dat 

	 Disclaimer 	  

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) 
en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisnetning door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een 
geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 
Indien dit e-mailbericht niet voor it bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te 
informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 
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Van: 
Verzonden: 	 vrijdag 24 april 2015 16:44 
Aan: 
Onderwerp: 
	

FW: Acties CAO 

Ter info 

Met vriendelijke groet, 

Van: I 
Verzonden: 24 april 2015 16:44 
Aan: 
CC: 
Onderwerp; Acties CAO 

Hoi 

I belde mij net over de CAO-actie in Dordrecht. 
Hij deed het verzoek om, waar dat mogelijk is, te sturen op het niet overtreden van bijy. de noodverordening door 
collega's. 
Het gaat dan UN. om het verbod om kraampjes te stallen of te demonstreren binnen rk rinaen. 

. 	- 

De berichten zijn nu dat de bonden van plan zijn een petitie te laten tekenen door burgers. Tot op heden zouden 
hiervoor nog geen collega's zijn, die hieraan mee willen doen. 
lk sprak net 	en hij heeft 	 gemaild dat collega's het beste achter het station hun petitie kunnen 
laten tekenen. Hiervan heb jij een CC. 
Hierop heeft 	nog niet gereageerd. 
lk heb 	toegezegd hem te informeren zodra wij hier meer over weten. 

Met vriendelijke groet, 

	 Disclaimer 	  
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) 
en zij die van de geadreseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van and zijn en binnen het bereik van een 
geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te 
inforrneren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 
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Van: 

Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 

 

zaterdag 25 april 2015 8:01 

Foto's borden demonstranten Dordrecht 

Goedemorgen, 

Ter info. Niet strafbaar dus. 

Met vriendelijke groet, 

Van: 
Verzonden: 24 april 2015 22:17 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Foto's borden demonstranten Dordrecht 

Hallo 

Vrijheid van meningsuiting. Niet kwetsend, beledigend. Discriminatie OvJ is ook akkoord. 

Vr. Gr. 

Van: 	. 	. 
Verzonden: vrijdag 24 april 2015 17:23 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Foto's borden demonstranten Dordrecht 

Beste I 

L.„.) 
	iD t lijken mij 	 maar ik zal hem zekerheidshalve 

nog even doorsturen naar de discriminatieovj en secretaris. 

Met vriendelijke groeten, 

Van: ' 
Verzonden: vrijdag 24 april 2015 17:19 
Aan: 
Onderwerp: Foto's borden demonstranten Dordrecht 

Hoi 

Het kan zijn dat jij deze foto's ook at via 	hebt gekregen (in dat geval delete), maar zo niet: 

1 



Zou jij willen kijken of doze leuzen strafbaar zijn of niet. 
lk vermoed 
Alvast dank. 

Met vriendelijke groet, 

	 Disclaimer 	  
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en 
zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailbeiicht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een 
geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 
Indien dit e-mailbericht niet voor a bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te 
infomieren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

MiniSterie van Veiligheid en Justitie 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State 
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 
messages. 

Ministry of Security and Justice 
	 Disclaimer 	  
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en 
zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisnerning door anderen is niet toegestaan. 
De inforrnatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een 
geheimhoudingsplicht en/of een vetschoningsrecht vallen. 
Indien dit e-mailbericht niet voor u besternd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te 
informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vemietigen. 
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Van: 
Verzonden: 
	

dinsdag 7 april 2015 14:50 
Aan: 
Onderwerp: 
	

RE: Koningsdag 

Geachte mevrouw 

De boten in de Wolwevershaven liggen wel in ring 2, maar de woningen aan de Kuipershaven/Wolwevershaven niet. Zij 
liggen in ring 3. Voor u en uw buren is de verplichte accreditatie dus niet aan de orde. 
Om die reden is ook voor een ander communicatietraject gekozen. Aan alle bewoners van de binnenstad zal a.s. 
vrijdag/zaterdag een brief worden verzonden, waarin uitleg wordt gegeven over de maatregelen/beperkingen die van 
kracht zijn, onder meer ten aanzien van het verkeer. Daarbij rnoet u denken aan maatregelen die ook gelden bij andere 
evenementen, zoals de Sinterklaasintocht, Kerstmarkt, Dordt in Stoom. 

lk adviseer u om deze brief even af te wachten. Mochten er dan aisnog onduidelijkheden bestaan, kunt u altijd opnieuw 
contact opnemen. 
Als het goed is geeft de website www.koningsdagindordrecht.nlde komende tijd ook steeds meer duidelijkheid. 

Met vriendelijke groet, 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 

Verzonden: maandag 6 april 2015 19:52 
Aan: ' 
Onderwerp: Koningsdag 

Geachte heer 

Wij hebben als bewoners van de Kuipershaven kennis genomen van de maatregelen op bovengenoemde dag. Wij 
wonen in ring 2 , als we de plattegrond goed lezen. Er wordt gesproken over geaccrediteerde personen die gerechtigd 
zijn, nadat de afsluitingen zijn geplaatst, zich in dit gebied to bevinden. Echter als bewoners hebben wij niets vernomen 
over de modus operandi. Worden wij geaccrediteerd? Hoe? Ontvangen wij bericht? Bootbewoners van de zogenoemde 
bruine vloot in de Wolwevershaven hebben wel uitgebreid informatie ontvangen. 

Wij vernemen graag tijdig, waarvoor dank. 

Met vriendelijke groet, 

Ps als raadslid voor Beter voor Dordt kon ik ook geen informatie aan andere bewoners verstrekken, heb im daar lets 
gemist vraag ik mij af. 
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Van: 
Verzonden: 05 maart 2015 11:56 
Aan: 
Onderwerp: FW: Gebruik pontons Grande Parade 

Bijlagen: Grande Parade.xlsx; Grande Parade.pptx 

ter info 

Met vriendelijke groeten, 

specialist evenementen 

Politie I Rotterdam I DROS - RCCb - EBP 

Veilingweg 66 
3014 KB Rotterdam 
Postbus 70023 
3000LD Rotterdam 

Van: 
Verzonden: 02 maart 2015 14:45 
Aan: 
CC: ' 
Onderwerp: Gebruik pontons Grande Parade 

Ha werkgroepleden, 

Vandaag een mooie dag bij de waterpolitie! 	neeft een nieuwe opzet, welke goed is ontvangen door 

onze veiligheidsmensen op het water. Bijgaand de laatste versies. Wij hebben nog wel een aantal 

randvoorwaarden/eisen meegekregen die voor een ieder belangrijk zijn: 

1. Pontons: 

ledere ponton heeft een certificaat van onderzoek 

Alle mensen moeten een lifevest dragen (mag een inflatble zijn) 

- Een aantal reddingsboeien paraat op het ponton 

Minimale leeftijd is 16 jaar, met een volwassene begeleider erbij 

Maximaal ongeveer 10 personen op een ponton (alleen bij het Sportbedrijf de uitzondering 
van 30) 

Laten wij centraal deze lijsten verzamelen en daarna naar 

,taat cc) mailen. 	wil jij dit in jouw actielijst opnemen? Alvast dank! 

- Elk ponton heeft minimaal twee ehbo-ers als er mensen op staan 
- 	Reling is alleen verplicht bij het Sportbedrijf als zij met 30 personen erop gaan staan 

2. Na-programma KNRM: Sar helikopter is niet door het vergunningentraject heen gekomen. Dit 

i.v.m. dat dit toch weer mensen kan aantrekken en juist daardoor teveel bewegingen worden 
ingeschat. 	wil jij met de KNRM kijken voor een ander soort na-programma/oefening? 

3. Helikopter bloemengroet, als deze doorgaat mag deze wel het luchtruim in. 

'......./11..;(./. j1-)h0 3./A pp I )..,tta...-1,o(_'?alli\11( rosoil/Winch 	emporHrv":0.201 n1 crnor). 	I 7-9-201 
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Wil iedereen ten aanzien van de pontons zijn/haar contactpersonen van bovenliggende eisen informeren! 
wil jij de contactpersonen van I 	checken en die tevens de centrale mail van eisen 

doorsturen Tot dusver en alvast dank! 

Groet, 

--,:,file-III(.'.,:-/Usc't-s/libt-)0-1-7,Appr)nu-1/1,-6(1.4.11i\licro:-.;o11/Wilidows/Thruporacv,201nicnicl":1;2,.. 	.1 7 Q---201 
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Van: ; 	
A. 	 • 	

_ 
Verzonden: 31 maart 2015 11:46 
Aan: 
CC: • 	 _ . 
Onderwerp: RE: Koningsdag 
Beste 

bedankt voor jouw mail en verslaglegging. lk heb hier en daar wat aanvullingen gedaan in het rood. 
Mochten er vragen zijn, laat het weten. 

Met vriendelijke groet, 

Van: 

Verzonden: maandag 23 maart 2015 14:37 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: RE: Koningsdag 

Beste 

In vervolg op onderstaande mail, hierbij nog aanvullende informatie t.a.v. Koningsdag. 

De Engelenburgerbrug draait niet van zondag 26 april 16.00 uur t/m maandag 27 april 16.00 uur; 

Dit betekent dat de boten die deelnemen aan de Grande Parade 

) voor zondag 16.00 uur uit de haven moeten zijn. De organisatie van de Grande 

Parade regelt opvang voor de nacht en geeft aan wanneer de boten op welke plek verwacht 
worden 

Er is een stremming voor al het vaarverkeer van maandag 9.30 uur tot 12.30 uur....dus voor 

maandag 9.30 uur moeten alle boten hun bestemming hebben gevonden binnen de haven. 

De havenkom dient leeg te zijn, d.w.z. dat wat er nu ligt (= 

verplaatst client te worden en een ligplaats binnen of buiten onze haven moeten hebben. Het 

gaat om de aanmeldsteiger en om de Houtsteiger vanaf het clubhuis tot de Engelenburgerbrug. 

Boten van niet-havenieden zijn niet welkom vanaf vrijdagavond 24 april t/m maandag 27 april 

16.00 uur (= brugopening), dus alle passanten en winterliggers dienen per die vrijdag de haven te 

hebben verlaten. Het lijkt me nuttig dit tijdig aan betreffende gasten te laten weten. 

De havenleden krijgen deze week een brief van de gemeente over de toegankeiijkheid tot hun 

boot met maximaal 5 gezinsleden in de eerste lijn (opa/oma, vader/moeder, broer/zus, 

zoon/dochter, kleinkinderen). Broer en zus horen niet bij de eerste lijn. 

De Lange therenbrug hoeft niet bediend te worden anders dan tijdens de openingsuren van de 

Engelenburgerbrug; oftewel Engelenburgerbrug niet in bedrijf = Lange lizerenbrug niet in bedrijf. 

Tussen zo 26-04 16:00 uur en ma 27-04 16:00 uur draaien de bruggen niet. Houd hier rekening 

mee met het verplaatsen van eventuele boten van de ene kant van de lange ijzeren brug naar de 

andere kant van de lange ijzerenbrug. 

Mutaties t.a.v. eigendom, maar ook ligplaats van boten ten opzichte van de lijst die ik per 27 

februari aan de gemeente (en havenmeester) heb gestuurd, graag wekelijks updaten en aan mij 

doorgeven...dus de eerste keer op maandag 30 maart 

Er dienen een aantal boten uit hun ligplaats verwijderd te worden. Dit betreft NIET de  

waarvan eerder sprake was. Het betreft wel de boten die liggen op plaats ' 

De politic heeft flier geen verklaring voor gegeven. Het lijkt me een goed idee dat de eigenaren 

ii:•.11/(:-.;11 isc:rs/j1)()() 3./Aoprblaii 	 I eilip(.)rnyv":"..""illnIcrrlet",/0:2... 	I 7-Q-20 I 
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van boxen waar nu nog geen boot in ligt deze hun boot laten waar die nu is (winterstalling?) en 
dat mogelijk een inventarisatie gemaakt kan worden van havenleden die in het weekend van 25-
27 april weg zijn. Ik heb onze beperkte rnogelijkheden aangegeven, maar de politie zal desnoods 
de boten wegslepen....dus het lijkt me in ieders belang toch hiervoor oplossingen binnen of buiten 
onze haven te vinden. 
Havenmeesters/commissaris zullen door de gemeente worden uitgenodigd voor 

havennneesteroverleg over zaken betreffende de koningsdag 	 sluit dit kort met 

de mensen die het havenmeesteroverleg organiseren. 
ontvangt van dhr' 	; de codes van alle toegangspoorten tot de steigers van 

de Nieuwe Haven 
De booteigenaren + eerstelijnsfamilieleden van de Houtsteiger moeten over het terrein van het 

KDRZV-clubgebouw lopen omdat dit de enige toegang is tot hun boten. Daarnaast gebruiken zij 
ook de sanitaire voorzieningen het clubgebouw. 	 zoekt uit wat dit betekent voor 

deze booteigenaren en kornt hier nog op terug. 
Informatie over de aanwezigheid van de mensen die de erehaag verzorgen volgt nog. 

; zorgt hiervoor en stuurt dit tzt naar dhr 

Als zaken via de voorzitter moeten lopen, schakel me dan in anders vertrouw ik erop dat de 
havenmeesters e.e.a. in goede banen zullen leiden. 

Met vriendelijke groet, 

Van: 	 . . 
Verzonden: dinsdag 10 maart 2015 07:05 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Koningsdag 

Onderstaand vertrouwelijk behandelen aub. 

Bestuur heeft te horen gekregen dat op koningsdag de kom bij ons in de haven helemaal leeg moet zijn. 
uiterlijk op 1 april weg ? ) 

Voor de andere schepen moeten we tijdelijk een oplossing verzinnen. 

Tevens mogen er vanaf 26 april, 12.00 uur geen passanten meer in de haven liggen.. 
Engelburgerbrug zal op 27 april niet bedient worden. 

Dus de reserveringen moeten geannuleerd worden. 

Bestuur komt snel met overig nieuws. 

Groet, 

1i lk.‘...1,1 
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GK KONINGSDAG 
DORDRECHT 

Postadres: Postbus 8 3300 AA Dordrecht 

  

Projectorganisatie 

Koningsdag 

Spuiboulevard 300 

3311 GR Dordrecht 

   

«voornamen» «voorvoegsel» «achternaam» 
«adres» «nr» 	 T 14078 
«postcode» «woonplaats» 

www.dordrecht.n1 

Contactpersoon 

Datum 	16 april 2015 

Ons kenmerk zaak 1412217 

Betreft 	ophalen polsbandje Koningsdag 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Van Koningsdag op 27 april a.s. in Dordrecht willen we een onvergetelijk feest 
maken en het verheugt ons dat u daarbij aanwezig bent. 

Het screeningsproces door de politic is wegens het grote aantal aanvragen 
helaas nog niet afgerond. Mocht de screening beletsel opleveren voor uw 
geplande aanwezigheid op Koningsdag, dan wordt u daarover persoonlijk 
benaderd. In het andere geval kunt u deze brief als uitnodiging beschouwen om 
uw polsbandje op te halen. Dit polsbandje hebt u nodig om op Koningsdag 
toegang te krijgen tot een of meerdere programmaonderdelen. 

Polsbandje ophalen 

De polsbandjes zijn op de volgende dagen en tijden op te halen in de 
Stadswinkel van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 in Dordrecht: 

Vrijdag 	24 april tussen 13.00 en 21.00 uur 
Zaterdag 25 april tussen 12.00 en 17.00 uur 
Zondag 	26 april tussen 13.00 en 17.00 uur 

Indien u in Dordrecht of in een van de overige Drechtsteden woont, dan 
verzoeken wij u dringend op vrijdag of zaterdag uw bandje op te halen. Wacht 
s.v.p. niet tot het laatste moment in verband met de te verwachten drukte bij de 
balies. 

U dient het volgende mee te nemen: 
deze uitnodigingsbrief 

en voor identificatie: 
> een geldig paspoort of 
> een geldig Nederlands rijbewijs of 

een geldige identiteitskaart of 
een geldige verblhfsvergunning 
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Datum 	16 april 2015 

Kinderen jonger dan 14 jaar hebben vaak nog geen identiteitsbewijs. In dat 
geval dient er een ouder of verzorger mee te komen. Deze begeleider client zich 
te kunnen identificeren met een van de hiervoor genoemde documenten. 

In de Stadswinkel zijn speciale balies ingericht waar uw gegevens worden 
gecheckt en waar u vervolgens een persoonlijk polsbandje krijgt aangemeten. 
Uw balie vindt u aan de hand van de lettercombinatie bovenaan deze brief. 

Controleposten op Koningsdaa  

Op Koningsdag zijn er verschillende controleposten, waar u op vertoon van uw 
polsbandje wordt toegelaten. Uw contactpersoon of begeleider informeert u over 
het tijdstip, waarop u zich bij welke controlepost kunt melden. 

Wanneer uw bandje niet meer intact is, krijgt u geen toegang bij de 
controlepost. Mocht uw polsbandje dus onverhoopt voor of op Koningsdag kapot 
gaan, dan dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de heer 
van de werkgroep Screening & Accreditatie, tel. 	 Bij de 
verstrekking van een nieuw polsbandje client u het oude polsbandje mee te 
nemen en dient u zich ook weer te legitimeren. 

Het kan zijn dat de politie u, bij de toegang tot het programmaonderdeel of op 
het ter-rein zelf, verzoekt om onderzoek toe te staan aan kleding en/of bagage. 
Met het in ontvangst nemen en het dragen van het polsbandje stemt u daar 
impliciet mee in. Ook kan de politie om uw legitimatie vragen. 

Ten slotte 

Als er op Koningsdag lets is dat uw deelname of aankomst belemmert, meldt u 
zich dan zo spoedig mogelijk bij uw contactpersoon of begeleider, die kan dan 
actie ondernernen. 

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met 
mevrouw 	 an de werkgroep Screening & Accreditatie, tel. 078- 

of mail naar 

Wij danken u alvast hartelijk voor uw meclewerking en wensen u heel veel 
plezier op Koningsdag in Dordrecht! 

Met vriendelijke groet, 
namens de werkgroep Screening & Accreditatie, 

Hoofd afdeling Openbare Orde, Veiligheid & Kabinet 
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Contactpersoon 

Datum 	23 maart 2015 

Ons kenmerk 1396464 

Betreft 	screening Koningsdag 

Geachte heer, mevrouw, 

Deze week is tijdens een persconferentie op het Stadhuis het programma van 
Koningsdag bekend gemaakt. Uw (woon)omgeving maakt deel uit van de route 
die de Koninklijke familie aflegt. Op 27 april arriveert de Koninklijke familie om 
circa 11 uur op het Groothoofd. Hier zal het gezeischap de Grande Parade, een 
varende optocht, bekijken. Na de Grande Parade vaart de Koninklijke familie via 
de Wolwevershaven en Nieuwe Haven naar de Grote Kerk. Een uitgelezen !cans 
voor u om de feestelijkheden van dichtbij mee te maken! Voor u als gebruiker/ 
bewoner heeft het echter ook een aantal gevolgen. 

Het welslagen van Koningsdag Is van veel factoren afhankelijk, waaronder de 
veiligheid. Daarom wordt iedereen die op 27 april direct bij het programma 
betrokken Is - als genodigde of in een andere rol - gescreend door de politic. 
Omdat uw boot in een van de havens ligt waardoor de Koninklijke familie zich 
verplaatst, is in nauw overleg met de politie afgesproken dat u zich op die 
feestdag met maximaal 5 andere gezinsleden op uw boot mag bevinden. 

Als u van plan bent het feest vanaf uw boot mee to vieren, is het noodzakelljk 
dat de politie u en uw familie screent. In dat geval vragen wij u uiterlijk 
maandag 30 maart a.s. de benodigde gegevens per e-mail te sturen naar 

Die gegevens zijn van alle (maximaal) 6 personen: 

naam 

boot 

deelnemer adresgegevens 

achternaam 

rt (gebooe- 

naarn) 

voor- 

namen 
geboorte- 

datum 
BSN straat nr.  

post- 

code 

woos-

plants 
telefoon 

 

Voor de duidelijkheid: De screening is verplicht. Als u of een van uw familleleden 
ervoor kiest zich niet te laten screepen, clan mag hij of zij helaas op 27 april niet 
aanwezig zijn op uw boot. 
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Datum 	23 maart 2015 

De screening kan een beletsel opwerpen om bij de feestelljkheden aanwezig te 
zijn. Mocht dit onverhoopt aan de orde zijn, dan zal lk u hierover persoonlijk 
informeren. Dit zal zonder opgave van redenen zijn, omdat de polltie die nIet 
verstrekt. Op deze wijze doen wij ons uiterste best zo vertrouwelijk mogelijk 
met eventuele afwijzingen om te gaan. 

Als de screening geen bezwaar oplevert, ontvangt u in april een uitnodiging om 
een zogenaamd accreditatiebandje op te halen op het Stadskantoor van 
Dordrecht. Met dit bandje hebt u toegang tot een deel van het feestterrein. 
Hierover volgt dus nader bericht. Ook wordt u nog geInformeerd over allerlei 
andere zaken, zoals verkeersmaatregelen. 

Voor nu wIllen we u bedanken voor het tijdig toesturen van uw gegevens en zien 
wlj u graag op KonIngsdag in Dordrecht. Op www.koninqsdaqindordrecht,n1 leest 
u ekes over het programme. Laten weer met elkaar een prachtige dag van 
maken! 

Hoogachtend, 

Hoofd Openbare Orde & Velligheid / 
Voorzitter werkgroep screening & accreditatie Koningsdag 
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DORDP EC HT 000 

KONINGSDAGVERORDENING 
2015 

Contactpersoon 

Datum 	1 april 2015 

Kenmerk 	1401177 

De BURGEMEESTER van de gemeente DORDRECHT, 

overwegende 

• dat de Koninklijke familie op 27 april 2015 in het kader van 
Koningsdag een bezoek brengt aan de gemeente Dordrecht; 

• dat er een groot aantal activiteiten plaatsvindt en dat een zeer groot 
aantal bezoekers wordt verwacht; 

• dat als uitgangspunt geidt dat Koningsdag feestelijk, waardig en 
veilig dient te verlopen; 

• dat de viering van Koningsdag door de minister van Veiligheid en 
Justitie Is aangewezen als Nationaal Evenement; 

• dat voor een aangewezen Nationaal Evenement waarbij de 
Koninklijke famine Is betrokken de veiligheid van de leden van de 
Koninklijke familie centraal staat; 

• dat er rekening mee moet worden gehouden dat er zich 
omstandigheden kunnen voordoen waarbij personen of groeperingen 
een dusdanig gedrag vertonen dat daarmee de openbare orde wordt 
verstoord, gevaar wordt veroorzaakt, dan wel anderszins ernstige 
wanordelijkheden ontstaan; 

• dat behoefte bestaat aan aanvullende juridische instrumenten om 
een adequaat veiligheldsniveau te garanderen en om verstoringen 
van de openbare orde te voorkomen; 

• dat zich, gelet op de aard en de ernst van de genoemde belangen en 
risico's een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 175 van de 
Gemeentewet; 

• dat het in verband hiermee noodzakelijk is om algemeen verbindende 
voorschriften te geven die ter handhaving van de openbare orde of 
ter beperking van gevaar nodig zijn; 

• dat de algemene belangen van de openbare orde en veiligheid en het 
voorkomen van wanordelijkheden in het onderhavige geval zwaarder 
wegen dan het individuele belang van burgers (met name 
bescherming van de persoonlijke ievenssfeer); 
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gelet op artiket 176 van de Gemeentewet; 

BESLUIT 

vast te stellen de volgende: 

Koningsdagverordening 2015 

Artikel 1 	Begripsomschrijvingen 
Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt 
verstaan onder: 
a. openbare plaats: een voor het publiek toegankelijke plaats, waaronder 
begrepen de weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de 
Wegenverkeerswet 1994; 
b. openbaar water: water dat voor het publiek bevaarbaar of anderszins 
toegankelljk is; 
c. eerste veiligheidsring: het gebied waar de Koninklijke familie en de 
hofhouding zich begeeft, inclusief de directe omgeving ervan; 
d. tweede velligheidsring: het gebied, inclusief de eerste veiligheidsring, dat 
op de bij deze verordening behorende plattegrond Koningsdag 2015 - Ringen 
is aangeduid els "Ring 2"; 
e. derde veiligheidsring: het gebied, inclusief de eerste en tweede 
veiligheidsring, dat op de bij deze verordening behorende plattegrond 
Koningsdag 2015 - Ringen Is aangeduid als "Ring 3"; 
f, vierde veiligheidsring: het gebied, incluslef de eerste, tweede en derde 
veiligheidsring, dat wordt begrensd door de volgende straten en wateren: 
Achterhakkers, Draai, Oude Maas, Beneden Merwede, Schuttevaerkade, 

Noordendijk, Kromhout, Cornelis de Wittstraat, Johan de Wittstraat, 
Spuiboulevard, Achterhakkers, de genoemde straten en wateren daaronder 
begrepen, een en ander zoals op de bij deze verordening behorende 
plattegrond Koningsdag 2015 - Ringen is aangeduid als "Ring 4"; 
g. venten: het in de ultoefening van de ambulante handel te koop aanbieden, 
verkopen of afieveren van goederen dan wel diensten aan te bieden op een 
openbare en in de open lucht gelegen plaats of aan huffs; 
h. accreditatiepolsband: bewijs van toestemming tot het betreden van het 
gebied, gelegen binnen de tweede velligheidsring; 
i. terras: een buiten de besloten ruimte van een (horeca-)inrichting liggend 
deel van de inrichting waar bedrijfsmatig of enders dan om niet dranken of 
spijzen voor gebruik ter plaatse kunnen worden verstrekt. 
j. uitstalling: een losstaand voorwerp dat op een openbare pleats is gepiaatst 
met als doel de verkoop of verstrekking van producten en/of diensten in het 
pand te bevorderen, reclame te taken, de aandacht van het publiek to 
trekken of de directe omgeving van het pand to verfreaien; 
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k. standplaats: het vanaf een vaste plaats op een openbare en In de 
openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, aanprijzen, verkopen of 
afleveren van goederen dan wel diensten, gebruikmakend van fysieke 
middelen, zoals een kraam, een voertuig of een tafel, waarbij de aanbieder in 
afwachting van klanten op die plaats - al dan niet tijdelijk - stilstaat; 
I. openbare manifestatie: samenkomst op een openbare plaats tot het 
belijden van godsdienst of levensovertuiging of tot het houden van een 
vergadering of betoging. 

Artikel 2 	Verblijfsverbod veiligheidsring 2 
1. Het Is een ieder verboden zich te bevinden op een openbare plaats of 
openbaar water binnen de tweede veiligheidsring of een In de tweede 
veiligheidsring gelegen gebouw te betreden, gedurende de periode dat door 
of vanwege het bevoegd gezag hekken of andere middelen ter afzetting van 
de velligheidsringen zijn geplaatst of aangebracht. 

2. Het In het eerste lid bepaalde geldt niet: 
a. voor leden van de Koninklijke familie; 
b. voor personen die deel uitmaken van de hofhouding van de Koninklijke 
familie; 
c. voor bestuurlijke ambtsdragers die de Koninklijke familie vergezellen; 
d. in geval van een calamiteit, en onder begeleiding van de politie, voor niet 
geaccrediteerde hulpverleners aismede vertegenwoordigers van 
nutsbedrijven wier aanwezigheid dringend vereist is; 
e. voor personen die beschikken over een accreditatiepolsband en een geldig 
identiteitsbewijs, met dien verstande dat kinderen tot 14 jaar alleen hoeven 
te beschikken over een accreditatiepolsband en dienen te worden begeleid 
door minima al een volwassene die voldoet aan het gestelde in deze bepaling. 

3. De in het tweede lid onder e genoemde personen die beschikken over een 
accreditatiepolsband zijn verplicht deze op eerste vordering, zo nodig 
tezamen met een geldig identiteitsbewijs, te tonen aan de met het toezicht 
op de naleving van deze verordening belaste ambtenaren. 

Artikel 3 	Verboden objecten en gedragingen binnen 
veiligheidsring 3 
1. Het is verboden op een openbare plaats, gelegen binnen de derde 
veiligheidsring, losse objecten zoals afval, (vuil)containers, bloembakken, 
(terras)meubilair, windschermen, bouw- en stelgermateriaal, (brom-)fietsen 
en andere losse objecten te (doen) plaatsen dan wel aanwezig te hebben. 
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2. Het In het eerste lid bepaalde geldt niet voor attributen en objecten die 
door of namens het bevoegd gezag worden geplaatst ten behoeve van de 
veiligheid of ten behoeve van de officiele festiviteiten tijdens Koningsdag. 

Artikel 4 	Verboden objecten en gedragingen binnen 
veiligheidsring 4 
Het is verboden op een openbare plaats, gelegen binnen de vierde 
veiligheidsring: 
a. een terras te (doen) plaatsen dan wel aanwezig te hebben; 
b. alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en 
dergelijke met alcoholhoudende drank bij itch te hebben; 
c. geschreven of gedrukte stukken, producten of afbeeldingen ander publiek 
te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden, aan te beveten of bekend te 
maken, behoudens voor zover het betreft het versprelden van flyers door of 
namens de organisatie van het officiele programma van Koningsdag; 
d. uitstallingen te (doen) plaatsen dan wel aanwezig te hebben; 
e. ten behoeve van het publiek als straatartiest, straatmuzikant, 
straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op te treden, behoudens voor 
zover dit gebeurt als onderdeel van het officiele programma rond de viering 
van Koningsdag; 
f. te venten; 
g. een standplaats aanwezig te hebben; 
h. een openbare manifestatie te houden; 
i. zich te gedragen met het kennelijke doel de openbare orde en veiligheid to 
verstoren of zlch zodanig te gedragen dat redelijkerwijs kan worden 
aangenomen dat daardoor de openbare orde wordt verstoord of de veiligheid 
in gevaar kan warden gebracht; 
j. voorwerpen (met inbegrip van alle vormen van vuurwerk) of stoffen die als 
wapen gebrulkt kunnen worden of anderszins de veiligheid in gevaar kunnen 
brengen of de openbare orde kunnen verstoren, bij zich te dragen of 
voorhanden te hebben. 

Artikel 5 	Verboden gedragingen overig 
1. Het is verboden op of boven het grondgebied van de gemeente Dordrecht 
op afstand bestuurbare of programmeerbare luchtvaartuigen, voertuigen, of 
vaartuigen bij zich te hebben, te besturen of aidaar to laten vliegen, varen of 
rijden. 

2. Het is verboden zich met een vaartuig, een drijvend voorwerp of op 
enigerlel andere wijze op of in de volgende wateren en havens te bevinden of 
to begeven: 
a. Wolwevershaven; 
b. Nieuwe haven; 
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c. Wijnhaven; 
d. Voorstraatshaven. 

3. Het in het tweede lid bepaalde geldt niet voor personen die zich bevinden 
In de in het eerste lid onder a en b genoemde havens, indien zij in het bezit 
zijn van een accreditatiepolsband als bedoeld in artikel 2, tweede lld, onder 
e, met dien verstande dat zij zich slechts mogen bevinden op een vaartuig 
dat aangemeerd ligt en zich niet varend of drijvend voortbeweegt. 

Artikel 6 	Toezicht, handhaving en naleving 
1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde in deze verordening zijn 
belast: 
a. de ambtenaren van politie als bedoeld In artikel 141, onder b, van het 
Wetboek van strafvordering; 
b. de gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaren, als bedoeld in 
artikel 142, eerste lid onder a, van het Wetboek van Strafvordering, 
werkzaam voor de gemeente Dordrecht; 
c. de toezichthouders van de gemeente Dordrecht en de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid; 
d. de militairen van de Koninklijke Marechaussee, als bedoeld in artikel 141, 
onder c, van het Wetboek van Strafvordering. 

2. De in het eerste lid genoemde ambtenaren zijn bevoegd alle maatregelen 
te (laten) treffen, aanwijzingen of bevelen te geven en vorderingen te doen 
die zij noodzakelijk oordelen ter naleving van het bepaalde in deze 
verordening, ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van 
gevaar voor personen en zaken. 

3. Een ieder is verplicht de bevelen, aanwijzingen of vorderingen, door een 
persoon als genoemd in het eerste lid, op grond van deze verordening 
gegeven, stipt en terstond op te volgen. 

4. Overtreding van het bepaalde in deze verordening is strafbaar op grond 
van artlkel 443 van het Wetboek van Strafrecht. 

Artikel 7 	Inwerkingtreding en geldigheidsduur 
Deze verordening treedt in werking op 26 april 2015, 21:00 uur en is van 
kracht tot 27 april 2015, 13:30 uur, met dien verstande dat deze in elk geval 
van kracht blijft zo lang het officiele Koningsdagprogramma in aanwezigheid 
van de Konlnklijke familie plaatsvindt. 
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Artikel 8 	Citeertitel 
Deze verordening kan worden aangehaald als: "Koningsdagverordening 

2015". 

Dor echt, 1 april 2015, 
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AANWDZING VEILIGHEIDSRISICOGEBIED 	 Contactpersoon 

PREVENTIEF FOUILLEREN (2:76 APV) 

Datum 	 1 april 2015 

Kenmerk 	1401188 

De BURGEMEESTER van de gemeente DORDRECHT, 

overwegende 
dat de Koninklijke familie op 27 april 2015 in het kader van Koningsdag een 
bezoek brengt aan de gemeente Dordrecht; 
dat er een groot aantal activiteiten plaatsvindt en dat een zeer groot aantal 
bezoekers wordt verwacht, waarblj als ultgangspunt geldt dat Koningsdag 
feestelijk, waardig en veilig dient te verlopen; 
dat de vlering van Koningsdag door de minister van Velligheld en Justitie is 
aangewezen als Nationaal Evenement; 
dat voor een aangewezen Natlonaal Evenement waarbij de Koninklijke familie is 
betrokken de veiligheid van de leden van de Koninklijke famine centraal staat; 
dat er ernstig rekenIng mee moet worden gehouden dat er zich omstandigheden 
kunnen voordoen waarbij personen of groeperingen een dusdanig gedrag vertonen 
dat daarmee de openbare orde wordt verstoord, gevaar wordt veroorzaakt, dan 
wel anderszins ernstlge wanordelijkheden ontstaan; 
dat dit gepaard kan gaan met het bezit en gebruik van (vuur)wapens, wat groot 
gevaar oplevert voor de openbare orde en rechtsorde; 
dat hierdoor sprake is van ernstige vrees voor het ontstaan van verstoring van de 
openbare orde door de aanwezigheid van wapens; 
dat preventief foullleren een effectief (preventief) middel is om mensen ertoe te 
bewegen dat ze geen wapens bij zich dragen in de openbare ruimte en er tevens toe 
bijdraagt dat onverhoopt aanwezige wapens in beslag kunnen worden genomen; 
dat de afgelopen jaren een gedeelte van het centrum van Dordrecht aangewezen 
was als veiligheidsrisicogebied vanwege het verhoogde risico op wapengerelateerde 
incidenten; 
dat het derhalve wenselijk is dat de officier van justitie in staat wordt gesteld om In 
het bewuste gebied de uitoefening van de controlebevoegdheden als bedoeld In de 
artikelen 50, derde lid, 51, derde lid, en 52, derde lid, van de Wet wapens en munitie 
te gelasten; 
dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en 
van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval 
zwaarder wegen dan het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
van individuele burgers; 
dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel wordt 
geacht in relatie tot het beoogde legitieme doel; 

gezien 
de beraadslaging met de plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie van het 
arrondissement Rotterdam en het Sectorhoofd van het district Zuid-Holland-Zuid van 
de politie-eenheid Rotterdam In het drlehoeksoverleg d.d. 30 maart 2015; 
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gelet op het bepaalde in artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening 
Dordrecht en artikel 151b van de Gemeentewet; 

BESLUIT 

1. het volgende gebied aan te wijzen als veiligheidsrlsicogebled als bedoeld in artikel 
2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening Dordrecht: 

het gebled in Dordrecht dat wordt begrensd door de volgende straten en 
wateren: Achterhakkers, Draai, Oude Maas, Beneden Merwede, 
Schuttevaerkade, Noordendijk, Kromhout, Cornelis de Wittstraat, Johan de 
Wittstraat, Spuiboulevard, Achterhakkers, de g'enoemde straten en wateren en 
de daaraan gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij 
behorende erven, daaronder begrepen; 

2. dat dit besluit in werking treedt op 26 april 2015, 08:00 uur en van kracht Is tot 
27 april 2015, 16:00 uur. 

Ald I vastgesteld te Dordrecht op 1 april 2015, 

.A.M. Brok 

Bezwaarmogelijkheld 
Als u het niet eens bent met dit beslult, kunt u binnen zes weken na dagtekening 
ervan schrifteiijk bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft 
genomen. U dient uw bezwaarschrift te richten aan: 
De burgemeester van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. 

Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht moet het bezwaarschrift 
ondertekend zljn. Verder moet het ten minste bevatten: uw naam en adres, de datum, 
de omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van uw 
bezwaar. Wilt u ook het telefoonnummer vermeiden, waarop u overdag te bereiken 
bent? 

Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. In 
spoedelsende gevallen kunt u de voorzleningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, 
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. 
U kunt het verzoekschrift ook dlgitaal indienen bij genoemde rechtbank via 
htto://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze 
voorwaarden. 
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorzienIng brengt de Rechtbank 
een bedrag van C 167 aan griffierecht in rekening. 
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DORDRECHT 1101) 

Nr. 1403718 

De RAAD van de gemeente Dordrecht; 

gezien het voorstel van de Burgemeester van 1 april 2015, kenmerk 1401177; 

gelet op artikel 176, derde lid van de Gemeentewet; 

besluit: 

Raadsgriffie 
Spuiboulevard 300 

3311 GR DORDRECHT 

de door de burgemeester op 1 april 2015 vastgestelde Koningsdagverordening 
2015 to bekrachtigen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 april 2015. 
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VERSLAG HAMERRAAD GEMEENTE DORDRECHT D.D. 8 APRIL 2015 

Voorzitter: de heer A.A.M. Brok 
Griffier: mevrouw M. Van Hall 
Verslag: Erna Verveer, Getikt! 

1. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA, MEDEDELINGEN 
De voorzitter De vergadering is geopend, ik heet u alien van harte welkom. 
Afwezig met kennisgeving zijn de heer Husen en mevrouw Lambrechts. Er zijn 
nog een aantal mensen afwezig, maar dat heeft ook te maken met een ander 
overleg wat op dit moment nog plaatsvindt. lk meld u dat er nog twee 
hamerstukken toegevoegd zijn. De bekrachtiging van de geheimhouding 
agendapunt 9 en 10 en het tweede punt is dat de fractievoorzitters worden 
verzocht na deze hamerraad in vergaderkamer 2 bijeen te komen voor een korte 
mededeling in beslotenheid vanuit het college over de ICI. In verband met de 
afwezigheid van wethouder Lambrechts zal de mededeling gedaan worden door 
de gemeentesecretaris. Het derde punt is dat de nieuwe raads- en commissie 
leden die nu dus 1 jaar in functie zijn en zich nog niet hebben aangemeld voor de 
bijeenkomst 'Verwonderingen nieuwe raads- en commissieleden' op 14 april, van 
harte worden uitgenodigd dit alsnog te doen. U kunt zich opgeven bij de bode of 
via een mail naar de raadsqriffie(Q)dordrecht.nl. Wethouder Van de Burgt heeft 
een mededeling. 

Wethouder Van de Burgt Dank u wel, voorzitter. Op uitnodiging van het 
samenwerkingsverband Passend Onderwijs ga ik met een groep van ongeveer 15 
mensen uit het onderwijs in Dordrecht en de Drechtsteden naar Oslo toe voor 
een studiereis in de periode van 31 mei tot en met 5 juni. Daar wou ik u 
mededeling van doen. 

De voorzitter Wij wensen de wethouder alle goeds toe en vooral veel 
inhoudelijke verdieping. Zijn er nog andere mededelingen? 

HAMERSTUKKEN 
2. BESCHIKBAAR STELLEN KREDIET INZAKE VERVANGING PORTOFOONS 
TOEZICHT EN VASTSTELLEN BEGROTINGSWIJZIGING (1462209) 
De voorzitter Is dat akkoord? Akkoord. 

3. VASTSTELLEN GRONDEXPLOITATIE NIEUWBOUW VOGELPLEIN 
(1457108) 
De voorzitter Is dat akkoord? Akkoord. 

4. INSTEMMEN MET ZIENSWIJZE REGIONAAL RISICOPROFIEL ZUID-
HOLLAND ZUID (1456837) 
De voorzitter Is dat akkoord? Akkoord. 

5. BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN KREDIET VOOR UITVOERING 
BODEMSANERING DORDRECHT 2015 (1450431) 
De voorzitter Is dat akkoord? Akkoord. 



6. VASTSTELLEN VERORDENING 'FINANCIELE STEUN BIJ PARTICULIERE 
WONINGVERBETERING'(1441877) 
De voorzitter Is dat akkoord? Akkoord. 

7. VASTSTELLEN WERKWIJZE INZAKE PLANOLOGISCHE PROCEDURES 
(1440586) 
De voorzitter Is dat akkoord? Akkoord. 

8. KONINGSDAGVERORDENING EN AANWIJZING 
VEILIGHEIDSRISICOGEBIED(1472460) 
De voorzitter Is dat akkoord? De heer Portier wil een stemverklaring geven, van 
de SP. Gaat uw gang. 

De heer Portier Geachte voorzitter, voor de SP was het niet nodig geweest dat 
ten koste van heel veel geld de verjaardag van onze Koning in onze stad gevierd 
wordt. Het lijkt ook niet Iogisch dat een familie die miljarden bezit voor die 
verjaardag een steeds armere stad op kosten jaagt. Het zou eerder Iogisch 
geweest zijn om huur te vragen voor alle faciliteiten die ter beschikking worden 
gesteld. Dat gezegd zijnde begrijpen wij de positie van de burgemeester, die 
dient te zorgen voor een goed verloop van de dag, die dan hopelijk toch een 
feest wordt voor degenen die dat op prijs stellen, waarbij hij ook 
verantwoordelijk is voor de veiligheid van het staatshoofd en zijn familie. In deze 
voorgelegde verordening zie ik dat de burgemeester erg zijn best heeft gedaan 
om de veiligheid van de Oranjes optimaal te garanderen. lk begrijp dat hij geen 
wrok meer koestert voor de moord in 1672 op een van zijn voorgangers, Cornelis 
de Witt. De beul die verantwoordelijk was voor de marteling van Cornelis vroeg 
op zijn sterfbed vergiffenis voor wat hij had gedaan. De Oranjes die de moord op 
de gebroeders de Witt zo zorgvuldig hadden gepland zijn er nooit aan 
toegekomen. Zou het niet mooi zijn als Willem-Alexander dit bij het standbeeld 
van de gebroeders alsnog zou doen? Wat betreft de inhoud van de 
Koningsdagverordening kan ik kort zijn. Wij zijn blij met de uitleg en de 
toezegging van de burgemeester dat mensen via kieding of bordjes best hun 
mening mogen geven over het Koningshuis. Dat grotere demonstraties voor deze 
dag verwezen worden naar een plek buiten het feestterrein, te weten het Weizigt 
park kunnen we billijken. Normaal zijn we ook geen voorstander van preventief 
fouilleren, maar bij deze gelegenheid begrijpen we waarom de politie over dit 
instrument wil beschikken. Onnodig vinden wij de beperking van artikel 4 c, die 
het verspreiden van drukwerk aan banden legt binnen ring 4. Binnen ring 2 
hadden wij ons dat wel voor kunnen stellen. Het is voor ons een niet zodanig 
groot issue dat we een amendement in zullen dienen of het voorstel of zullen 
stemmen. Wij raden de Republikeinse pamfletuitdelers aan dat te doen aan de 
randen van ring 4, bijvoorbeeld bij het station. Geachte voorzitter, ook al zijn wij 
als SP geen voorstander van erfelijk staatshoofd, noch blij met de last die dit 
feest op onze stad legt: vanwege de bovengenoemde redenen zullen wij niet 
tegen het bekrachtigen van de verordening stemmen. 

De voorzitter Nog andere stemverklaringen? Meneer Bronkhorst van BETER 
VOOR DORDT. 

De heer Bronkhorst Voorzitter, een korte stemverklaring namens BETER VOOR 
DORDT. BETER VOOR DORDT is van mening dat de Koningsdagverordening en de 
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M. van Hall 

e griffier, De oorzitter, 

Brok 

aanwijzing van het veiligheidsrisico gebied op zorgvuldige wijze tot stand zijn 
gekomen, noodzakelijk zijn voor de veiligheid van het Koningshuis en de 
bezoekers en blijk geven van een zorgvuldige belangenafweging. Hoewel in de 
verordening is opgenomen dat binnen de veiligheidsring 4 een 
demonstratieverbod geldt, zijn we blij dat de burgemeester toch ruimte laat om 
to demonstreren. We gaan er vanuit dat Koningsdag vooral een feestelijke dag 
wordt voor de Koning, zijn familie en voor een ieder die het in Dordrecht en de 
regio gaat vieren. Daarnaast zijn wij er van overtuigd dat het feest een 
fantastische promotie is voor Dordrecht en de regio. Dordrecht zal samen met de 
regio schitteren. 

De voorzitter Nog meer stemverklaringen? Dat is niet het geval? Dan worden 
die opgenomen in het verslag. Dank voor uw woorden. Aldus. 

9. BEKRACHTIGEN VAN DE DOOR HET COLLEGE OPGELEGDE 
GEHEIMHOUDING VAN DE BIJLAGE BEHOREND BIJ RAADSVOORSTEL 3E 
RONDE ZELFBOUW (1473537) (1475079) 
De voorzitter Is dat akkoord? Akkoord. 

10. BEKRACHTIGEN VAN DE DOOR HET COLLEGE OPGELEGDE 
GEHEIMHOUDING VAN DE BIJLAGE BEHOREND BIJ RAADSVOORSTEL 
ONTWIKKELING DAGRECREATIE TERREIN NDB EN VIERSPRONG 
(1473357)(1475067) 
De voorzitter Is dat akkoord? Akkoord. 

STUKKEN TER KENNISNAME 
11. RAADSIN FORMATIE BRIE F OVER JAARPROGRAMMA 2015 
OM GEVING SDIENST ZHZ (1457107) 
12. RAADSIN FORMATIE BRIE F OVER BOUWHISTORISCHE 
VERWACHTINGENKAART(1450511) 
13. RAADSINFORMATIEBRIEF VAN DE BURGEMEESTER OVER DE 
ACTUELE STAND VAN ZAKEN VAN DE STEDENBANDEN (1445039) 
14. RAADSIN FORMATIE BRIE F OVER AANGAAN 
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET HBR INZAKE 
GEBIEDSMARKETING WDO (1440616) 
15. ONDERZOEKSPROGRAMMA 2015 REKENKAMERCOMMISSIE 
(1440151) 
16. RAADSIN FORMATIEBRIEF OVER VRIJGEVEN VOOR INSPRAAK 
CONCEPT WELSTANDNOTA (1437528) 

De voorzitter Daar heeft u allemaal kennis van genomen? Akkoord? Ja? Aldus. 
De vergadering is gesloten. 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 12 mei 2015. 
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DORDRECHT 01 

Besluitenlijst van Gemeenteraad 8 april 2015 

1 	Opening en vaststellen agenda, mededelingen 
Besluit 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Hamerstukken 

2 	Beschikbaar stellen krediet inzake vervanging portofoons Toezicht en 
vaststellen begrotingswijziging (1462209) 

Besluit 
De raad stemt in met het voorstel. 

3 	Vaststellen grondexploitatie nieuwbouw Vogelplein (1457108) 
Besluit 
De raad stemt in met het voorstel. 

4 	Instemmen met zienswijze Regionaal risicoprofiel Zuid-Holland Zuid (1456837) 
Besluit 
De raad stemt in met het voorstel. 

5 	Beschikbaar stellen van een krediet voor uitvoering bodemsanering Dordrecht 
2015 (1450431) 

Besluit 
De raad stemt in met het voorstel. 

6 	Vaststellen verordening linanciele steun bij Particuliere Woningverbetering' 
(1441877) 

Besluit 
De raad stemt in met het voorstel. 
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7 	Vaststellen werkwijze inzake planologische procedures (1440586) 
Besluit 
De raad stemt in met het voorstel. 

8 	Koningsdagverordening en aanwijzing veiligheidsrisicogebied (1472460) 
Besluit 
De raad stemt in met het voorstel. De fracties SP en Beter Voor Dordt leggen 
een stemverklaring af. 

9 	Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage 
behorend bij Raadsvoorstel 3e Ronde Zelfbouw (1473537) (1475079) 

Besluit 
De raad stemt in met het voorstel. 

10 Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage 
behorend bij Raadsvoorstel Ontwikkeling Dagrecreatie terrein NDB en 
Viersprong (1473357) (1475067) 

Besluit 
De raad stemt in met het voorstel. 

Stukken ter kennisname 

11 Raadsinformatiebrief over Jaarprogramma 2015 Omgevingsdienst ZHZ (1457107) 
Besluit 
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. 

12 Raadsinformatiebrief over bouwhistorische verwachtingenkaart (1450511) 
Besluit 
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. 

13 Raadsinformatiebrief van de burgemeester over de actuele stand van zaken van 
de stedenbanden (1445039) 

Besluit 
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. 
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14 Raadsinformatiebrief over aangaan samenwerkingsovereenkomst met HbR 
inzake gebiedsmarketing WDO (1440616) 

Besluit 
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. 

15 Onderzoeksprogramma 2015 Rekenkamercommissie (1440151) 
Besluit 
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. 

16 Raadsinformatiebrief over vrijgeven voor inspraak concept Welstandnota 
(1437528) 

Besluit 
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. 
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Van: 
Verzonden: 
	

vrijdag 24 april 2015 16:24 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 	 RE: 	 Wolwevershaven 

Hallo 

De brief is zojuist om 16.00u overhandigd aan dhr 	 en hij gaat hem straks lezen. 
WaarschljnIljk zal hij via de mail nog reageren gaf hij als reactie. 

DORDRECHT 00111 

Met vrienclelijke groet, 

Technisch en Nautisch havenbeheer 
Stadsbeheet Doeclrecht 

(op vrijdag niet aanwezig) 

Van: 
Verzonden: vrijdag 24 april 2015 15:48 

Aan: 
CC: 
Onderwerp: 	 - Wolwevershaven 

Goedemiddag collega's, 

Ondanks alle goedbedoelcle pogingen is het niet gelukt om de heer 	 ertoe te bewegen mee te werken 
aan de screening/accreditatie. 

Hij heeft o.a. aangegeven alleen schriftelijk te willen communiceren. 

Bijgaand t.k. de schriftelijke opdracht van het college 
om zondag voor 16:00 uur de Wolwevershaven verlaten te hebben. Deze bevoegclheid ontleent het college aan de 

Havenbeheersverordening Dordrecht. 

en 	willen jullie svp in oncierlinge afstemming regelen dat gecontroleerd wordt of aan de opdracht is 

voldaan en - als 	 niet is vertrokken — dat zijn boot wordt versleept? Alvast bedankt daarvoor. 
En ook dank aan de anderen voor kin inspanningen en meedenken. 

Vriendelijke groeten, 



DORDRECHT 0,0 

Postedros: POStbus 8 3300 AA Dordrecht 

IN HANDEN STELLEN VAN 
Dhr 

 

stadsbehecr 
marosstraat 17 

Dordrecht 

T 07B 770 

F 078• 

www.dordrecht.ni 

Contactpersoon 

T 078 — 770 
Datum 	24 april 2015 
Otis kenmerk S131-1-ETC 1417637 
uw kenmerk 

0111a0e(n) 

Betrett 	 Verlaten Wolwevershaven 

Geachte heer 

In verband met de velligheld en (openbare) orde rondom de komst van de 
KonInklijke famllie near Dordrecht op Koningsdag, wordt een heel pakket aan 
velligheidsmaatregelen getroffen. Screening en accredltatie van personen die 
zich In de dlrecte nabljheld van de Koninklijk famine bevinden, zijn onderdeel 
van die maatregeien. Grondslag hiervoor vorrnt artikel 5 van de 
KonIngsdagverordening 2015. Deze verordening heeft de burgemeester op 1 
april 2015 vastgesteid en is op 8 april jongsteleden door de gerneenteraad 
bekrachtlgd. 

Omdat u met uw schip Ilgt binnen de zogenaamde Uncle velligheldsring', Is 
deze regeling oolc op u van toepassing. Medio maart 2015 heeft u een brief 
van de gemeente ontvangen waarin u hierop bent gewezen. Naar aanleiding 
hiervan heeft u µ zowel per mail als mondeling aan diverse 
vertegenwoordigers van gemeente en politic - ulldrukkelljk te kennen 
gegeven aan de.accredltatie geen medewerking to willen verlenen en uw 
schip niet to willen verplaatsen of verlaten op KonIngsdag, ondanks herhaalde 
pogingen van gemeente en pc:4We om u van het belang daarvan te 
overtuigen. 
Lantstelijk heeft de heer 	van de politic u op 24 april 2014 opgezocht 
om hierover nogmaals met u van gedachten to wisselen. tJ heeft daarop 
aangegeven daar niet van gedlend te zijn, niet rnondeling to when 
communiceren en clat u wel van de gemeente zou horen welke stappen 
vercler worden ondernomen. 

Nu a elke medewerking can screening/accreditatie weigert en Wet bereid 
bent de Wolwevershaven vrijwIIN te verlaten tijdens het officiele programma 
van KonIngsdag, Is or sprake van een onaanvaardbaar risic:o veer de 



Kcnmcrk 
	

SBN-ETC 1417637 
Betreft 
	

Verlaten Wolwevershaven 

velligheid, ander meer van de Konlnklijke famille, en de (openbare) orde 
random de viering van KonIngsdag In de Wolwevershaven, 

Gezien het bovenstaande dragen wij u hlerbij op grand van artikel 3.6 van de 
HavenbeheersverordenIng Dordrecht op om voor zondagmiddag 26 aprll 
2015, 16:00 uur met uw schip de Woiwevershaven te verlaten. U kunt met 
uw schip cen Ilgplaats Innemen In de Rledijkshaven. 

Indlen u geen gehoor geeft aan deze opdracht zullen wij het vaartulg nog 
dlezelfde dag voor uw rekening en risico de Wolwevershaven uitslepen, 
conform artikel 3.6, tweede lid van de HavenbeheersverordenIng Dordrecht. 

Hoogachtend, 

Het college van Burgemeester en We ouders 
de secretaris 	 de burgr cester 

M.M, van der Kraan A.A. Brok 

Bezwaarmogellikheid 
Als u het niet eons bent met dit beslult, kunt u blnnen zes weken na 
daglekening ervan schriftelijk bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het 
beslult heeft genomen. U client uw bezwaarschrift to richten aan: 
Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. 

Op grand van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht meet het 
bezwaarschrift ondertekend zijn. Verder moot het ten minste bevatten: uw 
naam en adres, de datum, de ornschrljving van het beslult waartegen 
bezwaar maakt en de reden van uw bezwaar. Wilt u oak het telefoonnummer 
vermelden, waarop u overdag to berelken bent? 

Het Indienen van een bezwaarschrift houdt de working van het beslult nlet 
tegen. In spoedeisende .gevallen kunt u de voorzienIngenrechter van de 
Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken eon 
voorlopige vtiorzlening te treffen, 
U kunt het verzoekschrlft ook clIgitaal indlenen bij genoernde rechtbank via 
httn;illoket.rechtsproak.nlibestuursrecht. Daarvoor moot u wel beschikken 
over een elektronische hancltekening (DIgiD). Kijk op de genoemcie site voor 
de precieze voorwaarclon. 
Voor de behandeling van het eon verzock om voorlopige voorziening brengt 
de Rechtbank een bedrag van C 16? aan griffierecht in rekening. 

i 	2/ ?  

to 



Bournan, E 

vrijdag 24 april 2015 12:20 

FW: screening en accreditatie 

Brief 	_ .pdf; Koningsdagverordening 2015.pdf 

Hoog 

Van: 

Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Bijlag en: 

Urgentie: 

Met vriendelijke groet, 

E. (Erik) Bournan 
Hoofd afdeling Openbare Orde, Veitigheid en Kabinet 
Stads Bestuurs Centrum 

DOPORE.CHT 

T: 078 7704578 
E: E.Bournant@dordrecht.n1 

Van: Bouman, E 
Verzonden: vrijdag 17 april 2015 11:56 

Ann: 

Onderwerp: screening en accreditatie 

Geachte beer 

BiJgaande brief is heden per post can u verzonden. 

Met vriendelijke groet, 

E. (Erik) Bourn an 
Hoofd afdeling Openbare Orde, Veiligheid en Kabinet 
Stads Bestuurs Centrum 

DOPOR ECHT 

T: 078 7704578 
E: E.Bouman@dorclrecht.n1 



DORDRECHT 

Postadres: Postbus 8 3300 AA DoRDRECHT 

Dhr. 

Datum 	17 april 2015 

Ons kenmerk OOVK 
Betrert 	screening en accreditatie 

Geachte heer 

In antwoord op uw mall van 26 maart 2015 waarin u vraagt naar de 
rechtsgronden op basis waarvan screening en accreditatie random Koningsdag 
2015 plaatsvindt deel ik u het volgende mee. 

Screening en accreditatie zijn onderdeel van een pakket aan 

velligheldsmaatregelen dat rand het bezoek van de koninklijke familie wordt 
getroffen. Op 1 april jl, heeft de burgerneester van Dordrecht daarvoor een 
Koningsdagverordening uitgevaardigd, Deze verordening is op 8 april 2015 door 
de gemeenteraad van Dordrecht bekrachtigd. De artikelen 2 en 5 vormen de 
grondslag voor de accreditatie. Een afschrift van de verordening trert u bljgaand 
aan. De verordening Is een besluit van algemene strekking waartegen vooraf 
geen rechtsmiddelen open staan. 

OvertredIng van de verordening Is strafbaar In het kader van Art. 443 Wetboek 
van Strafrecht. Bovendlen dienen bevelen, aanwijzingen of varderingen van met 
het toezicht belaste ambtenaren stint en terstond opgevolgd to warden (art 6 
Koningsclagyerordening). 

De aan de accreditallc voorafgaande screening vIndt plaats under 
verantwoordelijkheld van de politic en Is gebaseerd op de Wet politlegegevens. 

Indien uMardi. in uw standpunt am geen medewerking te verlenen aan de 
accreditatie en de daarvoor benocligde gegevens aan l.e leveren dan valt er niet 
can te ontkomen dat handhavend zal worden opgetreden. 
Een andere optic Is ulteraarci dat a zelf besluit orn tijdlg elders litiplat'itS to 
kiezen wear e.e.a, niet van Inepassing is °Mel geen personeri aan morn to 

kites zijn. 

Stads Bestuurs 

Centrum/Openbare Orde 
en Veiligheid 

Spulboulevard 300 

DORDRECHT 

T 14078 

F 078 770 51 97 

www.dordrecht.ni 
www.clordrecht,n1 

Contattpersoon 

078-7704578 
E E.BournanOdordrecht,n1 
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DORDRECHT 

Kenmerk 	OOVK 

Datum 	13 461 2015 

In uw mail maakt u ook nag melding van hulszoeking. Zover mij bekend is dat 
niet aan de orde, 

lk vertrouw er op u hiermee voldoende to hebben ingelicht en vertrouw, aisnog, 
op uw medewerkIng. 

HoAchtend, 

'Et  Botrrrian 
hoard van de afdeling Openbare Order  Velligheid en Kabinet 



DORDRECFIT 

KONINGSDAGVERORDENING 
2015 

Datum 	1 april 2015 

Kenmerk 	1401177 

Contactpersoon 

J.H. BOogsard 

T (078) 770 45 15 

E h.boogaard@dordrecht,n1 

De BURGEMEESTER van de gemeente DORDRECHT, 

overwegende 

• dat de Koninklike familie op 27 april 2015 In het kader van 
Koningsdag een bezoek brengt aan de gemeente Dordrecht; 

• dat er een groot aantal activitelten plaatsvindt en dat een zeer groot 
aantal bezoekers wordt verwacht; 

• dat als ultgangspunt geldt dat Koningsdag feestelijk, waardig en 
vellIg dient te verlopen; 

• dat de vier-41g van Koningsdag door de minister van Velligheld en 
Justltie Is aangewezen als Nationaal Evenement; 

• dat voor een aangewezen Nationaal Evenement waarbij de 
KonInklijke familie is betrokken de veiligheid van de leden van de 
Konlnklijke familie centraal staat; 

• dat er rekening mee moot worden gehouden dat er zich 
omstandigheden kunnen voordoen waarbij personen of groeperingen 
een dusdanig gedrag vertonen dat daarrnee de openbare orde wordt 
verstoord, gevaar wordt veroorzaakt, dan wel anderszlns ernstlge 
wanordelljkheden ontstaan; 

• dat behoefte bestaat aan aanvullende juridlsche instrumenten om 
een adequaat vellIgheidsniveau to garanderen en om verstoringen 
van de openbare arde to voorkomen; 

• dat zich, gelet op de aard en de ernst van de genoernde belangen en 
risico's een omstandigheld voordoet als bedoeld In artlkel 175 van de 
Gemeentewet; 

• dat het In verband hiermee noodzakelijk Is am algemeen verbindende 
voorschriften te geven die ter handhaving van de openbare orde of 
ter beperking van gevaar nodig zijn; 

• dat de algemene belangen van de openbare orde en veiligheld en het 
voorkomen van wanordelijkheden In het onderhavlge geval zwaarder 
wegen dan het Individuele belting van burgers (met name 
bescherrning van de persoonlljke levenssfeer); 
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Kenmerk 	1401177 

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet; 

BESLUIT 

vast te stellen de volgende: 

Koningsda gvernrdening 2015 

Artikel 1 	Begriptomschrijvingen 
Voor de toepassing van het blj of krachtens deze verordening bepaalde wordt 
verstaan onder: 
a. openbare pleats: een voor het pUbllek toegankelijke pleats, waaronder 
begrepen de weg, als bedoeld In artikel 1, eerste lid, ander b, van de 
Wegenverkeerswet 1994; 
b. openbaar water: water dat voor het pubilek bevaarbaar of anderszlns 
toegankelijk is 
c, eerste veiligheidsring: het gebied waar de Koninklijke familie an tie 
hofhoudIng zich begeeft, incluSlef de directe omgeving ervan; 
d. tweede veiligheidsring; het gebied, inclusief de eerste veiligheidsring, dat 
op de bij deze verordenIng behOrende plettegrend Koningsdag 2015 - Ringen 
is aangeduid als "Ring 2"; 
e, derde veiligheidSring: het gebied, inclusief de eerste en tweede 
veiligheidtrIng, dat op de bij deze verordening behorende plattegrend 
Koningsdag 2015 - Ringen is aangeduid als "Ring 3"; 

vlerde Velligheldsring: het gebied, inclusief de eerste, tweede en derde 
veillgheidsrIng, dat wordt begrenSd door de Volgende straten en wateren: 
Achterhakkers, Draai, Oude Maas, Beneclen Merwede, Schuttevaerkade, 
Noordendijk, Kromhout, Cornelis de Wittstraat, Johan de Wittstraat, 
Spuiboulevard, Achterhakkers, tie genoernde straten en wateren daaronder 
begrepen, can en ander zoals op de bij deze verordening behorende 
plattegrond Koningsdag 2015 - Ringer, is aangeduid als "Ring 4"; 
g, venter): het in de ultoefening van de ambulante handel te koop aanbieden, 
verkopen of afleveren van goederen dan wel dlensten can te bidden op cen 
openbare en In de open lucht gelegen plaats of aan huts; 
h. accreditatiepolsband: bewijs van toestemmlng tot hat betreden van het 
gabled, gelegen binnen de tWeede vailigheidsring; 
I. tetras: een buiten de besloten ruimte van can (horeca-)inrichting liggend 
deal van de Inrichting wear beclrijfsmatig of coders dan Om niet dranken or 
spljzen your gebruik ter plaatse kurmen worden verstrekt. 
J. een lesslaand voorwerp dat op een openbare pleats is geplaatst 
met als doel de verkoop of verstrekking van produclen i/o f dienslen in het 
Karel te bevorderen, recleme to maker, de aandacht van hat publiek to 
trekker) of de directe onigeving van het nand to verfraaien; 
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k. standplaats; het vanaf een vaste pleats op een openbare en In de 
openlucht gelegen pints te koop aanbleden, aanpr1jzen, verkopen of 
afleveren van goederen dan wel dlensten, gebruikmakend van fysleke 
middelen, zoals een kraam, een voertuig of een tafel, waarbij de aanbleder In 
afwachting van klanten op dle plaats — al dan niet tljdelljk stilstaat; 
I. openbare manlfestatle: samenkomst op een openbare plaats tot het 
belljden van godsdlenst of levensovertuiging of tot het houden van een 
vergadering of betoging, 

Artikel 2 	Verblijfsverbod veiligheidsring 2 
1, Het is een leder verboden zich te bevinden op een openbare pleats of 
openbaar water binnen de tweede velligheldsring of een In de tweede 
veiligheidsring gelegen gebouw te betreden, gedurende de perlode dat door 
of vanwege het bevoegd gezag hekken of andere middelen ter afzetting van 
de vellIgheidsrIngen zijn geplaatst of aangebracht. 

2. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet: 
a. voor laden van de Koninklijke familie; 
b. voor personen die deal ultmaken van de hofhouding van de Koninklijke 
familie; 
c. voor bestuurlijke ambtsdragers die de Koninklijke famine vergezellen; 
d. In geval van een calamitelt, en onder begelelding van de politle, voor niet 
geaccrediteerde hulpverleners alsmede vertegenwoordigers van 
nutsbedrijven wler aanwezigheid dringend vereist is; 
e. voor personen die beschikken over een accreditatiepolsband en een geldig 
identlteitsbewijs, met dlen verstande dat kinderen tot 14 jaar alleen hoeven 
te beschikken over een accredltatiepolsbancl en dienen te worden begeleld 
door minimeal een volwassene die voldoet aan het gestelde In deze bepaling. 

3. De in het tweede Ild onder e genoemde personen die beschikken over een 
accredltatiepolsband zijn verplicht deze op eerste vordering, zo nodig 
tezamen met eon geldig identiteitsbewljs, te tonen aan de met het toezichl 
op de naleving van deze verordening belaste ambtenaren, 

Artikel 3 	Verboden objecten en gedragingen binnen 
veiligheidsring 3 
1, Het is verboden op eon openbare pleats, gelegen binnen de derde 
veiligheidsring, losse objecten zoals afval, (vull)containers, bloembakken, 
(terres)metibilair, windschermen, bouw- en steigermeteriaal, (brom-)fietsen 
en andere losse objecten to (doer) plaalsen dan wel nanwezig to hebben. 

f`iloirta 
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2. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor attributen en objecten die 
door of namens het bevoegd gezag warden geplaatst ten behoeve van de 

velligheid of ten behoeve van de officials festiviteiten tljdens Koningsdag. 

Artikel 4 	Verboden objecten en gedragingen binnen 

veiligheidsring 4 
Het is verboden op een openbare plaats, gelegen binnen de vierde 
velligheldsring: 
a. een terras te (doen) plaatsen dan wel aanwezig te hebben; 
b. alcohoihoudende drank to nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en 
dergelljke met alcohoihoudende drank blj zich to hebben; 
c, geschreven of gedrukte stukken, producten of afbeeldingen onder publiek 
to verspreiden dan wel openlijk aan te bleden, aan to bevelen of bekend to 
maken, behoudens voor zover het betreft het verspreiden van flyers door of 
namens de organisatle van het officiele programma van Koningsdag; 
d. ultstallingen te (doen) plaatsen dan wel aanwezlg te hebben; 
e. ten behoove van het publiek als straatartiest, straatmuzlkant, 
straatfotograaf, tekenaar, flimoperateur of gids op te treden, behoudens voor 
zover dit gebeurt als onderdeel van het officlale programma rond de viering 
van Koningsdag; 
f. to venten; 
g. een standplaats aanwezlg te hebben; 
h. een openbare manifestatie te houden; 
i. zich to gedragen met het kennelljke doel de openbare orde en veiligheid te 
verstoren of zich zodanig te gedragen dat redelijkerwijs kan warden 
aangenomen dat daardoor de openbare orde wordt verstoord of de veiligheid 
In gevaar kan warden gebracht; 
j. voorwerpen (met inbegrip van alle vormen van vuurwerk) of stoffen die als 
wapen gebrulkt kunnen warden of anderszlns de velligheici in gevaar kunnen 
brengen of de openbare orde kunnen verstoren, bij zich te dragon of 
voorhanden te hebben, 

Artikel 5 	Verboden gedragingen overig 

1. Het Is verboden op of boven het grondgebied van de gemeente Dordrecht 
op afstancl bestuurbare of programmeerbare luchtvaartuigen, voertuigen, of 
vaartuigen bij zich to hebben, to besturen of aldaar to late!' vliegen, varen of 
rijcien, 

2. Het is verboden zich met eon vaartuig, eon drijvend voorwerp of op 
enigerlei anclere wipe op of In de volgende wateren en havens Le bevindch of 
to begeven: 
0. Wolwevershaven; 
b. Nieuwe haven; 
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c. Wijnhaven; 
d. Voorstraatshaven. 

3. Het In het tweede lid bepaalde geldt niet voor personen die zich bevinden 
in de In het eerste lid onder a en b genoemde havens, indien zij in het bezit 
zijn van een accreditatlepolsband als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder 
e, met then verstande dat zij zich slechts mogen bevinden op een vaartulg 
dat aangemeerd Ilgt en zich niet varend of drijvend voortbeweegt. 

Artikel 6 	Toezicht, handhaving en naleving 
1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde In deze verordening zijn 
belast: 
a. de ambtenaren van politie als bedoeld In artikel 141, onder b, van het 
Wetboek van strafvordering; 
b. de gemeentelijke buitengewoon opsporIngsambtenaren, als bedoeld In 
artikel 142, eerste lid onder a, van het Wetboek van Strafvordering, 
werkzaam voor de gemeente Dordrecht; 
c. de toezichthouders van de gemeente Dordrecht en de omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuld; 
d. de milltairen van de Konlnklijke Marechaussee, als bedoeld in artikel 141, 
onder c, van het Wetboek van Strafvordering. 

2. De In het eerste lid genoemde ambtenaren zljn bevoegd alle maatregelen 
to (laten) treffen, aanwljzIngen of bevelen to geven en vorderingen to doen 
die zfj noodzakelijk oordelen ter naleving van het bepaalde in deze 
verordening, ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van 
gevaar voor personen en zaken. 

3. Een leder is verplIcht de bevelen, aanwijzIngen of vorderingen, door een 
persoon als genoemd In het eerste lid, op grand van deze verordening 
gegeven, stipt en terstond op to volgen. 

4. OvertredIng van het bepaalde In deze verordening Is strafbaar op grond 
van artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht. 

Artikel 7 	InWerkingtreding en gelcligheidsduur 
Doze verordening treedt In working op 26 april 2015, 21:00 uur en is van 
kracht tot 27 april 2015, 13:30 uur, met clien verstande clot deze in elk geval 
van kracht blijft zo long het officiE.le Koningsdagprogramma in aanwezigheid 
van de Koninklijke famine plaatsVindt. 

P;i9irta 
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Artikel B 	Citeertitel 
Deze verordening kan worden aangehaald als: "Koningsdagverordening 
2015". 

Dor echt, 1 april 2015, 

PArl in d 1,/ 



KONINGSDAG 2015 • Ringon 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

donderdag 26 maart 2015 17:40 
Grievink, AMI; Bouman, E 

RE: Rechtsgrond 

Ingrid en anderen, 

Vanuit de mailwisseling afgelopen week met Ingrid heb ik aangegeven dat wij als politie een babbeltje gaan maken 
met deze meneer. 
Dan kan ook worden meegenomen wat de gronden zijn om eea te doen. 
(nationaal evenement, veiligheid etc) 

Nu eerst de partij politie het werk laten doen en dan pas de vervolgstappen als dat nog nodig mocht blijken te 
ziJn.Lukt het niet dan komen we op de lijn. 

Met vriendelijke groet, 

Vakadviseur /specia list 
Politie I Rotterdam I Dienst Regionale Operationele Samenwerking I Team crisisbeheersing I Team bewaken en 
beveiligen Veilingweg 66, 3034 KB Rotterdam Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam 

Mobiel 
piketnummer 

Werkdagen ma,di,wo en do 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: Grievink, AMI [mailto:AMI.Grievink@dordrecht.nl] 
Verzonden: 26 maart 2015 15:47 
Aan: Bouman, E 
CC: 
Onderwerp: FW: Rechtsgrond 

Wil jij op korte termijn reageren in afstemming met de politie? 	 • kent deze casus al. 

Met groet, 
Ingrid Grievink 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van:  
Verzonden: cionderclag 26 maart 2015 15:22 
Aan: Grievink, AMI 
Onderwerp: Rechtsgrond 

Genchte hoer Grievink, 



Vanmiddag nota genomen hebbend van een brief van de gemeente (kenmerk 
1396464) stelde deze mij niet gerust. Daarop heb ik juridisch advies ingewonnen. 

Op basis daarvan verzoek ik mij z.s.m. te informeren op welke rechtsgronden, wetsartikelen en/of besluiten en de 

tekst daarvan, het voornemen is gebaseerd om: 

1.  

mijn burgerlijke vrijheden te beperken (te bepalen hoeveel personen en wie wel/niet in mijn priveruimten mogen 

verblijven), privegegevens te verlangen van mij of anderen die in mijn priveruimten verblijven en/of vrije cloorgang 

naar en van mijn priveruimten/woning/schip te belemmeren. 

Nog daar gelaten, het ZONDER OPGAAF VAN REDENEN belemmeringen voor bedoelde personen op te werpen; 

2. huiszoeking te willen doen. 

Voorts wil ik graag z.s.m. vernemen welke rechtmiddelen mij ter beschikking staan om mij tegen het voorgaande te 

verweren. 

Met vriendelijke groet, 

	  Disclaimer 	  De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is 

ultsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te 

lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een 
geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, words u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren 

en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 



Van: 
Verzonden: 
	

zondag 26 april 2015 17:10 
Aan: 

Onderwerp: 
	

RE: Dreigement 

Dank voor de update 
lk begreep van 	lat er inmiddels afspraken zijn gemaakt. 
Tussen 19 en 20 uur verslepen naar Duivelseiland. 
Jammer dat het zover moot komen. 
Hopelijk verder morgen alles naar wens en planning. 

Met vriendeliike oroet, 

Van:  
Verzonden: 26 aoril 2015 16:41 
Aan: 
Onderwerp: Fwd: Dreigement 

, tk 
Havenmeester 	• neemt contact op met 	 om het wegslepen te regelen. 
Vr. Groeten, 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: 
Datum: 26 april 2015 16:28:43 CEST 
Aan: ' 
Onderwerp: rev: Dreigement 

Ter info Vd beer 

Verzonden vanaf mijn Samsung-apparaal 

	0Orspronkel ijkherieht 	 
Van: 
Datum: 26-04-2015 15:00 (GMT-1-(x1:00) 
Ann: "Brok, A AM" <AAM.13rok@dordrecht.al> 
Cc: "Bouman, E" <1.i.Botunan@dordrecht.nl>, "Grievink, AM!" 

<AMI.Grievink@dordreclit.nl>, 

Onderwerp: Dreigement 

Cicaelite heel' Brol:, 

's"etlaring: 

11:1 	 ■:or?(»irlt:11 	\\:orckli - 



ter beschikking gesteld zijn van een adequaat e-mailaclres 
ook persoonlijk door mij bezorgd ten gemeentehuize met het verzoek "In 
hande te-stellen van A,A.M. Wok (13urgemeester),". 

17,.en cc weal verstuurt naar alien waurmee ik rn.b.t. dczc zaak 
schriftelijk c.q. per e-mail contact heb gehad en/of die mogelijk 
belangstelling hiervoor -zouclen kunnen hebben. 

Ter zake: 

Zaken waar ik eerder op heb gereageerd zal ik bier niet herhalen. 
Daarvoor verwijs ik naar de respectievclijke e-mails van 22 maart (hr 

), 25, 26, 28 maart en 3 april (hr Grievink) en 19 april (hr 
Bournan). Overigens heb ik, tot op heden, nog geen enkele reactie van dhr 
Bouman op mijn laatste mail ontvangen. 

In ow brief (kenmerk SBH-EIC 1417637), die mij vrijdag in de namiddag 
door de beer 	weed overhandigd, refereert a aan de 
"Koningsdagverordcning 2015" die ik pas 17 april per e-mail van dhr 
Boman ontving. Toen ik de beer 	vroeg of hij de betreffende 
verordening gelezen had, reageerde hij: "Verordening?" en bleek luj 
zelfs Met op de hoogte te zijn dat die bestond. Waarschijnlijk speelt 
geen of onvoldoende kennis van de verordening en/of wet- en regelgeving 
(waaronder gewoonterecht) m.b.t. de binnenvaart en/of de vergunning op 
basis van "Historische schepen in de Wolwevershaven" alsmede geen of 
weinig affiniteit met binnenvaart een niet onbelangrijke rol voor het 
verklaren van Met adequate opvattingen en al dais niet schriftelijke 
uitspraken en daaruit voortvloeicnd gcdrag bij gemecnte- en andere 
ambtenaren. 

2.  
U stelt: "Naar aanleiding Itiervan heeft u - <op een brief waarin op de 
verordening words gewezen> zowel per mail als mondeling aan diverse 
vertegenwoordigers van gemeente en politic-- uitdrukkelijk te kennen 
gegeven aan accreditatie geen medewerking.te willen verlenen ...". Omdat 
ik SlechthPrend ben en telcfoniseh contact voor mij moeilijk.is en omdat 
mondeling contact makkelijk misverstaan danwef.vervormd/verdrattid kan 
worsen, hetgeen o.a. blijkt tilt een dccl van uw brief, heb ik alle vier 
politleinensen die niet mij achtereenvolgend contact probeerden te leggen 
om mondeling lets "uit te leggen" numr aanleiding van mijn mailcontact 
met de gemeente,,gemotiVeerd met voorgaande argunienten, laten weten chit 
ik niet mondeling met ze wens te communiceren. Derhalve, doet wat men 
stelt ids rnijn niondelinge uitlatingen dos Met ter zake. 

3.  
U stelt venter: "... en nw schip Mei ie wine]) verplamsen of verlaten 
op Koningsdag ..,". a. NVaarom zoo ik mijn schip verplaatsen? Op basis 
van een van gemeentewege verstrekte vergunning, het) ik het recht in de 
Wolwevershaven ligplacas te nemen met mijn schip, De hiervoor 
aangehaalde verordening rept nergens over schepen, b. Waarom zoo ik mijn 
schip verlaten? Eel] voorwaarde your 1101 verlenen van voornoemde 
vergunning is, dm ik op tn'n schip woon. DerhalyC - 110g losstaand van 
het felt dal dit schip feitelijk mijn wooing is - heb ik de plicht en 
het recht op mijn ship woonachtig Ic zijn waarbij ongestoord woongenot 
oitganspunt is. Flet slut 1116 dlIS \Ili 0111 Zell' te Impale!' mouton-1k 
mijn schip beireedi clanwel verloat. Dc hiervoor aangelotalde verordening 
rept ook ticr•gens over het betreden, vorhlijven danwel verluten van 
schcpcik, felLelijk in gebruik r.ijiule als wining en zijiale priv=E9terrein 
en dos GI.JiNI "openbarc plants". c. Koniogsclag is pas roanodng 27 april. 
Dal 7.ou belekenen, chi zclfs als het voorgannde wee zoo moisten, ik toijo 
schip Op 7'0 vroegsl op die (14; orn 00.00 our ('s-nachls dos) zoo itiocto 
verpinalson clanwel (Int ik shot roijn schip zoo mouton verlinen. %Val het 
Inatsie berren; vcrvciiteeio lutisvcsling is mij (nog) nii•I nniTeboden. 
Op z'n Innis( 79111 ik (1;11 (Ian pas hocv(.11 2,1 our knot. 



4.  
U stelt verder: "Nu u (...) niet Nereid bent de Wolwevershaven 
vrijwillig te verlaten tijdens het offici.E.Ble prognimina van Koningsclag, 
....''. a. M.b.1. het verlaten, vcrwijs ik nanr het voorgaande onder punt 
3.h. b. M.h.l. het 2e dee] van deze stetting lijkt mij dat in strijd 
met voornoeinde verordening, die stelt dot het op Koningsdag tot 
tenminste 13,30 nor, verboden is zich te bevinden op een varend of 
drijvend vaartuig. 

5.  
U .Stelt verder: "... is er sprake van ten onatinVaardhaar risico voor de 
veiligheid ... en de -(oPenbare) orde" niaar blijft in gebreke call dit 
aannemelijk te maken. !miners, mijn schip nosh ik noch de -ctimbinatie 
daarvan, vormt op zichzelf een-risico voor de veiligheid mat staan.eat 
onaanvaardbaar risico en/of de (openbare) orde. 

6.  
U Melt verder: "... dragen wij u hicrbij op grond van artlikel 3.6 van 
de flavenbebeersverordening Dordrecht op cm v=F3=F3r zondagnaiddag 26 april 
2015, 16:00 uur met uw schip de Wolwevershaven to verlaten.". Gezien het 
voorgaande, ontbreekt elk (rechtsgeldige) grond voor een dergelijke 
opdracht. Overigens was de tekst van het betreffende artikel niel 
toegevoegd. 

7.  
11 stelt verder: "Indien u geen gehoor geeft Ilan deze opdracht zullen wij 
het vaartuig nog diezelfde dag voor uw rekening en risico de 
Wolwevershaven uitslepen, conform artikel 3,6, tweede lid van de 
1-lavenbeheersverordening Dordrecht:". 1k zou mij, als ik u was, nogeens 
drie keer acluer het oor krabben en uzelf geziehtsverlies besparen. 
Immers, het wederrechtelijk binnendringen van een woning of erf of 
clattrin verblijven zonder toeste.mming of tegen de wil van de eigenaar of 
gebruiker is een misdaad en als zodanig strafbaar gesteld in het WvS 
(Wetboek van Strafrecht) artikel 138 Sr. Onder een "woning" worth 
verstaan een verblijf dat feitelijk als woning in gebruik is Bij een 
schip 'wort daar alles van dat schip toe en dus ook dekken, gangboorden, 
holders e.d, Het is dus ook niet toegestaan am zonder uitdrukkelijke 
toestemming vast to maken danwel iets met dat schip to doer. Wanner 
daar geen rekening nice wordt gehouden, is er sprake van eon 
"onrechtmatige daad" Welke recht geeft op schaclevergoeding. 

Ilet lijkt mij, dat er belangrijker zaken voor u en uw ambtenaren zijn cm 
nice bezig le 'louden. 

8.  
De genoemdc bezwaarmogelijkhcid is, gezien he' voorgaancle, niet non de 
orde en zou overigens oak nog mosterd na=AOde maaltijd zijn. 

Ter zijde: 

it. 1-let is mij opgevallen, dat et op allerlei punten met beirekking tot 
Koningsdag met twee mmen word! gemeten. De one horeea-ondernerner inag 
Met (gezien voornocmde verordening) wat de andere horeeo-ondernemer in 
dezelfde ring kennelijk wel wag. Overigens speelt dit niel al leen rond 
Koninvdog. 

h. Op het gebiell von hondhaving scowl de e,emeente over het algemeen 
slei:7111. Eel) vOorbeeld is de Wolwevershaven. Daze is verboden urn in to 
varen vomif de riVierkitrit voor pleziervaort kleiner dan 15 meter, 
heigeen ono de hoveningang, door een rechtsg,eldig bond wordt nongegeven. 
Op 11100IC dapll Walt die verhod (100dinel vele Vaartuigen (sorts 
iental tem par duo) °writ eden. Ann de andore knot van do haven, non do 
Roohrug. 	ook een reOltsgeld iv Nord dal tion.,!.eelll dot geeo enkel 
voilrluig dot ford mog posseren. Ook ilia bon' wordi olgenteen genegeerd. 



waardoor de Wolwevershaven een doorgangsroute vomit. Diverse keren heb 
ik at aangeven om naast het boord aan de rivierkant ook een tekstbord 
"Verboden invaart pleziervaart, behouclens toestemrning" 
(immers,=A0pleziervaart kan oak voor reparatie e.d. hij de schepenlift 
achterin de haven moeten zijn) en aan de andere kant ''Verboden invaart", 
maar dit is kennelijk te veel moeite. Het probleem met pleziervaart is, 
dat een deel daarvan niet hoeft te beschikken over een vaarbewijs en 
derhalve niet weet, wat de betreffende burden hetekenen of dat kan 
ontkennen. Dit betekent niet, dat de borden niet frequent worden 
genegeerd door degenen die wet een vaarbewijs (moeten) hebben. 

Gcmeente noch (water)politiefloch RWS (Rijkswaterstaat) duet Met of 
nauwelijks aan handhaving. 

c. Jammer dat wij, als scheepseigenarenbbewoners, over het algemeen 
niet opgemerkl worden of een sluitpost vormen in de communicatie m.b.t. 
zaken die ons aangaan. 

d. II: ben geen geboren en/of gctogen Dordtenaar, maar mak wet eigener 
beweging reclame voor Dordt want er is een hoop om trots op te zijn. 
Mede daatom vind ik het zo ontzettend jammer dat Dordt vele kansen last 
liggen om te prolitcren van wat ze heeft. Wanneer iemand naar Dordt 
komt, vanuit welke windstreek oak (wAterbus NOORD, station ZUID, twee 
gratis parkeerterreinen OOST en \VI:1,ST) wordt nergens geattendeerd op of 
verwezen naar de prachtige historische haven met historische 
bedrijfsvaartuigen waarvan vele een "Varend monument"-status hcbben en 
het mijn zelfs het enige echte Dordtsc schip is, dat l I I jaar geleden 
bij Houbee in Dordrecht is gebouwd. De vele gidsen die met hele groepen 
toeristen de Wolwevershaven rond gain, doen dat met de rug naar genocmde 
schepen en hebben ook geen enkele kennis daarover of over het verband er 
mee met de omliggende gebouwen en dat Dordt niet had bestaan zonder deze 
schepen. Ik heb al eons aangeboden om mijn kennis ter beschikking te 
stetter' en eventueel zou ik zelfs wet een rondleicling ter zake willen 
doen naar daar bleek geen enkele belangstelling voor. Ook het praatje op 
de band op de "DordteVaar" ontbeert elke informatie met betrekking 
hiertoe, terwijI je inch kunt zien, dirt vele van de inzittenden met 
belangstelling naar onze schepen kijken. L'en pluspunt en uitzondering 
zijn de broers 	(toclichting ovcrbbdig Iijkt mij). 

Tenslotte: 

lk wens u en iedercen can koningsdag naar wens. 

Met vriendelijke. groet, 

	  Disclaimer. 	  
De informatie verzonden met dit e-mail bericht (en bijlagen) is uitsluitend bestcnid your de geadresseercle(n) 
en zij die van de geadresseercle(n) toestemtning kregen tilt bericht le lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in cut e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk. van aard zijn en binnen bet befell: van een 
geliehnhouclingsplicht en/of een verschoningsrecht 
I ncl ien dit c-mailbericht niel voor a bestemd is, wordt a verzoclit de arzender (lawyer outincidellijk te 
informercn ell het e-inailbericht (en bijlagen) te vernietigen, 



Van: 
Verzonden: 
	 maandag 27 april 2015 12:58 

Aan: 
Onderwerp: 
	

RE: Dreigement 

Ja wij zagen het inderdaad. 

Met vriendelijke groet, 

Van: 
Verzonden: 27 april 2015 12:56 
Aan: 
CC: Bouman, E 
Onderwerp: Re: Dreigement 

Wect niet of jullie de tv-beelden meckrijgen, mar do republikeinen hebben ook hun moment of fame 
gehad. Kort interview waarin ze ook hun begrip uitspraken voor bet demonstratieverbod 

Op 27 apr. 2015 om 07:53 heeft 	 het volgende geschreven: 

Goedemorgen 

Ik heb met mijn mail geen verwarring willen zorgen. 
Zoals ik afgelopen dinsdag of donderdag heb besproken met 

	
heb ik geen ervaring met 

Havenverordeningen. 

Daarna wordt hem aangeboden door de politie om hem naar zijn boot to brengen bij Duivelseiland. 

We hebben als SGBO inmiddels twee briefings gehad, 
lk heb op dit moment nog een bijzonderheden to melden. 
Mochten jullie op dit moment behoefte hebben aan een telefonische afstemming, dan ben ik 
bereikbaar (wij vergaderen steeds op het halve uur, dus dan ben ik Miran niAt hPreikbaar). 

Veel succes vandaag. Hopelijk verloopt alles verder volgens planning en naar wens. 

Met vriendelijke groet, 

Beleidsadviseur 

Polille I Rotterdam ISlof I E3estutio;onclerstetining 
- Schoulstraal I, 3201 ER Spijkettisse 
PO5ttm 70023, 3000 LD Rotterdam 



Van: Bouman, E [mailto:E.BoumanPdordrecht.nt] 
Verzonden: 26 april 2015 23:41 
Aan: 
CC: 	 . . 
Onderwerp: Re: Dreigement 

Hai 

Gnat bier om bestuurlijke maatregcl terwiji Koningsdagverordening nog niet van kracht is. 
Dtts rol politie en OM is andere. 

Heb je verder al jets vernomen? 

Dit bericht is vcrstuurcl yang mijn iPad 
Met vriendelijke groet, 

Erik Bouman 

Op 26 apr. 2015 om 20:49 heeft L 	 het volgende 
geschreveii: 

Op 26 apr. 2015 -om 18:41 heefi 
het volgende geschreven; 

Goedenavond 	Erik, 

lk heb net contact gehad met 	, en met 

gerneento heefl 	bosloten lol do waarschuv•iing on no het 
daadwerkelijko wegslopon op basis van do navenverordening (on 
ook voor ingang van do Koningsdagverordening). 



Het wegslepen is uiteraard een bestuurlijke keuze en -maatregel, 
Zoals eerder besproken met " 	zal de piffle als 'sterke arm' 
aanwezig zijn. 
Dit betekent dal wij ens als politie niet actief zullen deolnemen aan 
het wegslepen en/of het betreden van de woonboot, maar wel van 
dichtbij een oog in het zeil houden en onmiddellijk optreden in het 
geval er zich onverhoopt strafrechtelijke feiten voordoen (bijv. 
gewelddadig gedrag). Dit is in lijn met de eerdere aispraken die 
hierover zijn gemaakt. 

Mochten er nog vragen zijn, dan zijn 
en ik bereikbaar. 

Met vrinndeliike groet, 

,Van: 
Verzonden: 26 april 2015 16:11 
Aan: 
Onderwerp: Fwd: Dreigement 

, tk  
Havenmeester ' 	 necmt contact op met - 

om het wegslepen to regelcn. 
Vr, Groeteii, 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: 
Datum: 26 april 2015 16:28:43 LEST 
Aan: 

Onderwerp: Fw: Dreigement.  

Ter info Vd beer 

Verzonden vanaf rnijn Stuns- ung-ripparria1 

Oorspronkelijk bericht 
Van: 

Datum; 26-04-2015 15:00 (GMT+01:00) 
Ann: "Btok, AAIVI" 
<AAM.Brok@dordreeht.ill> 
Cc: "TIountan,E" <B;Bouman@dordrecht.nt>, 
"Grievink, AMI" 
<A MI.Grievink@dordrecht.nl>, 

Order weep: Dreigerncni 

cry:Lc:11w hoer 

Vol-1; hn 



Het onderstaande is, alvorenS verzoriden to warden - 
wegens het mij niet 
ter beschikking gest.eld zijn van ben aclequatit e7mailadres 

ook persoonlijk door mij bezorgd ten gemeentehuize met 
bet verzoek "In 
hande to stellen van A.A.M. Brok (Burgemeester).". 

Een cc werd verstuurt naar alien waarmee ik m.b.t. deze 
zaak 
schriftelijk c.q. per e-mail contact heb gehad en/of die 
mogelijk 
belangstelling hiervoor zouden kunnen hebben. 

Ter zake: 

Zaken waar ik eerder op heb gereageetd zal ik bierniet 
herhalen. 
Daarvoor verwijs ik naar de respectievelijke e-mails van 
22 Moan (hr 

), 25, 26, 28, maart en 3 april (hr Grievink) en 19 
april (hr 
Bauman). Overigens heb ik, tot op heden, nog geen 
enkele reactie van dlu- 
Bouman op mijnlaatste mail ontvangen. 

1.  
In ow brief (kenmerk SBH-ETC 1417637), die mij 
vrijdag in de namiddag 
door de Neer 	wend overhandigcl, refereert u aan 
de 
"Koningsdagvcrordening 2015" die ik pas 17 april per e-
mail van din- 
Bouman °raving. Toen ik de !leer 	vroeg of hij de 
betreffende 
verordening gelezen had, reageerde hij: "Verordening?" 
en bleek hij 
zelfs niet op de hoogte to zijn clot die bestond. 
Waarschijnlijk speelt 
geen of onvoldoencle kennis van de verordening en/of 
wet- en regelgeving 
(waaronder gewoonterecht) m.b.t. de binne.nvaarl en/of de 
vergunning op 
basis van "Historische schepen in de Walwevershaven" 
alsmede geen of 
weirilg ciffiniteit nlct binnenvaart een met onbelangrijke 
rol voor het 
verklaren van niet adequate opvattingen en al don met 
sehriftelijke 
nitspralcen en daarllit V00111/10121CIld gedrag bij gemeente-
en [Indere 
amblenaren. 

2.  
II Melt: "Naar 	hiervon heals u - <up con brief 
‘vaarin rip (le 
1,,crorticuing, ‘vordi gewexcii> zoNvel per mail ills 

momicliiigatut diverse 
vertegenwoordit.ers• von gemeenic en politic 
uitdrul<kelijk le kennen 
gegeven atm itecretlitatie gecii iiicile\vcrking Ic \villen 

vericrit.'n ...". 

ilt slechilmrentl ben cn icielonisch comael voor 1111.1 

inocilijk is cn 11111(101 



moncleling contact makkelijk misverstaan danwel 
vervormdtverdraaid kan 
worden, hetgeen o.a, blijkt uit een deel van uw brief, hcb 
ik ally vier 
politiemensen die met mij achtereenvolgend contact 
prObeerden te leggen 
am modeling lets 	te leggen" naar aanleiding van 
mijn mailcOntact 
met de gemeente, gcmotiveerd met vooreaande 
argumenten, lawn weten dal 
ik nict Mondeling met ze wens te communicercn. 
Derhalve, duet win men 
stelt ars mijn mondelinge uitiathigen dos niet ter zake. 

3, 
U stelt verder: "... en uw schip nict te willen verplaatsen 
of verlaten 
op Koningsdag ,..". a. Waarom zou ik mijn schip 
verplaatsen? Op basis 
van een van gemeentewege verstrekte vergunning, heb ik 
het recht in de 
Wolwevershaven ligplaats te nernen met mijn schip. De 
hiervoor 
aangehaalde verordening rept nergens over schepen. b. 
Waarom zoo ik mijn 
schip verlaten? Ben vnorwaarcle voor bet verlenen van 
voornbernde 
vergunning is, dat ik op m'n schip woos. Derhalve - nog 
losstaand van 
het felt dat clitsetsetupfeitelijk mijn waning is - heb ik de 
plicht en 
het recht op mijn schip woonachtig te zijn waarbij 
ongestoord woongenot 
uitganspunt is. Het staat mij dos vrij am zeif to hepalen 
wanneer ik: 
mijn schip betreedt danwel verlaat. De hiervoor 
aangehaalde verordening 
rept oak nergens over het betreden, verblijven danwel 
verlaten van 
-schepen, feitelijk in gebruik zijnde als waning en zijnde 
priv=E9terrein 
en dus GEEN "openbare phials", c. Koningsdag is pas 
maandag 27 -april. 
Dal zou betekenen, (tat zelfs ids het voorgaande wel zou 
mocten, ik mijn 
schip op z'n vroegst op die dag am 00.00 uur -('s-nachts 
dos) zou macten 
verplaatsen danwel dat ik dan mijn schip zoo moeten 
verlaten, Wan het 
laalste betreft; vervangende huisvesting is mij (nog) Met 
itangebodcw. 
Op z'n laatst zoo ik dat. clan pas hoeven 24 um later. 

4. 
stelt vcrder: No a („.) nict bercid bent de 

wol mvershaven  

vrijwillig te verlaten tijdens het offici=E13Ie progra mina 
Will Koningsdag, 

\ ,crwijs H.; nails 	‘,0orgaande  

ifficler 1)11111 

3,(), 	111.1).t. 110 2e ("rid van (Jew 	lijkl !nu clot in 
slrijd 

racl V001110elllde 	 dal het Op 

tV1111111INIk' 13.311 	\'(!fl1Pdell 	 op rca 



varend of 
clrijvend vaartuig. 

5.  
U stelt verder: ''... is er sprake van can onttanvaarclbaar 
risieo voor de 
veiligheid ... en de (openbare) orcle" maar blip in gebreke 
um dit 
aannemelijk te maken. limners, mijn schip noch ik noch 
de -combinatie 
daarvan, vomit op zichzelf eon risico voor de veiligheid 
laat stain eon 
onaanvaardbaar risico en/of do (openbare) orde. 

6.  
U stelt 	"... dragon wij u hierbij op grond van 
arttikel 3.6 van 
do Havenbeheersverordening Dordrecht op om w=f3=173r 
zondagmidclag 26 april 
2015, 16:00 uut met uw schip de Wolwevershaven le 
verlaten.". Ciezien het 
voorgaande, ontbreekt elk (rechtsgeldige) grond voor een 
rlergelijke 
opdracht. Overigens was de tekst van het betreffende 
artikel niet 
toegevoegd. 

7.  
U stelt verder: "Indien u gecn gehoor geeft-aan deze 
opdracht zullen wij 
het vaartuig nog diezelfde dab voor uw rekening en risico 
de 
Wolwevershaven uitslepen, conform artikel 3.6, tweede 
lid van de 
Havenbeheersverordening Dordrecht.". Ik zoo mij, als ik 
u was, nogeens 
Brie keer achter het oor krabben en uzelf gezichtsverlies 
besparen. 
Immers, het wederreehtelijk binnenclringen van een 
wooing of erf of 
daarin verblijven zonder toesteniming of tegen de wit van 
de eigenaar of 
gebruiker is cell misdattd en als zodanig Stralbaar gesteld 
in het WvS 
(Wetbock win Strafrecht) artikel 138 Sr. Oder een 
"wooing" words 
verstaan can verblijf dat teitelijk als waning in gebruik is. 
Bij can 
schip boort daar al les van dm schip toe en clus oak 
dckken, gangboorden, 
holders c.d. I-let is dos ook old toogestaan oin zonder 
uitdrukkelijke 
toestemming vast le maken danwel iets met chit schip to 
doen. Waimeer.  
char Been rekcn log nice word( gehouden, is er sprake van 
eon 
"onrechtmatige (load" xvelke rccht geell vp 
soliaclevergoding. 

lcl li.jki rnij, CIO 	 -taken voor 
aml)fennren zijn om 
once hczig IC htludcn. 

8, 
1.)c 	 hot 



voorgaande, niet aan de 
orde en ZOO overigens ook. nog mostercl na=AOde maaltijd 
zijn. 

Ter zijde: 

a. Het is mij opgevallen, dat er op allerlei punten met 
betrekking tot 
Koningsdag wet twee waten worth gemeten. De ene 
horecn-onclernewer wag 
niet (gezien voornoemde verordening) wat de andere 
horeca7ondernerner . in 
dezelfde ring kennelijk wel mag. Overigens speelt dit nict 
alleen rond 
Koningsdag. 

b. Op het gebicd van handhaving scoorl de gemeente over 
het algemeen 
slecht. Een voorbeeld is de Wolwevershaven. Deze is 
verboten om in to 
varen vanaf de rivierkant voor pleziervaart kleiner clan 15 
Meter, 
hetgeen aan de haveningang door een rechtsgeldig bard 
wordt nangegeven. 
Op mooie clagen worth. clit verbod door/met vele 
vaartuigen (sotns 
tientallen per dug) overtreden. Ann de andere kant van de 
haven, aan de 
Roobrug, hangs ook een rechtsgeldig bard dat aangeefi 
dat Been enkel 
vaartuig dat hord nttig passeren. Ook dit bord words 
algemeen genegeerd, 
waardoor de Wolwevershaven cen doorgangsroute vomit. 
Diverge keren heb 
ik al itangeven ow natist het boord aan de rivierkant oak-
eep tekstbord 
"Verboden invaart pleziervaarl, behoudens toestemining" 
(immers,=A0pleziervatat kttn ook voor reparatie e.d. hij 
de schepenlift 
achterin de haven moeten zijn) en aan de andere kant 
"Verboden invaart", 
marir (lit 15 kennelijk tc veel moeite. Het probleem met 
pleziervaart is, 
dat eon dee! claarvan met hoof! to beschikken over cen 
Vaarbewijs en 
derhalve met wect, wat de betreffende borden betekenen 
of dal kan 
ontkennen. Dit betekeill niet, dat de hoiden niet frequent 
worclen 
genegeerd door degenen die wel een vaarbewijs (moeten) 
hehhen. 

Clemente null (water)politic ouch ltWS 
Htijkswnterstainidoet Wei of 
nauwelijks nan handhaviril..r. 

c..Jammer dot wij,- al s seheepseigenarent-bewoners, over 

Wet opgemcrki wi-n.clen of cell sluitposl vorrfieri in de 
Coninnmicalie tu.H. 
taken die ons aiingtion. 

tt. I k 	 caul.  ■,!.c.logen 	 Irma' 
maul \Vel eigt,mor 
1)(nv(;,.ing 	roc,) 1)ml:it %vitro ci 	hoop not 



trots op te zijn. 
Mede daarow vind ik het zo ontzettend .Ommer dat Dordt 
vele kansen laat 
liggen om te prolitercn van wat 'Lc heel). Wanner iemand 
naar Dordt 
koint, vanuit welke windstreek ook (waterbus NOORD, 
station ZUID, twee 
gratis parkeerterreinen OOST en WEST) wordt nergens 
geattendeerd op of 
verwezen naar de prachtige historische haven met 
historische 
bedrijfsvaartuigen waarvan vele een "Varend monument"-
status hebben en 
het triijn zelfs bet enige echte Dordtse schip is, dat 111 
jaar geleden 
bij HOubee in Dordrecht is.e.ehoul,Vd. De vele gicIsen die 
met _hele groepen 
toeristen de Woiwevershaven rond gain, doen dal met de 
rug-naar genoemde 
schepen en hebben ook geen enkele kennis daarover of 
over het verband er 
nice met de omliggende gebouwen en dat Dordt niet had 
bestaan zonder deze 
schepen. 1k heb al eens aangeboden ow mijn kennis ter 
beschikking te 
stencil en eventueel zou ik Mrs wel een rondlciding ter 
zake willen 
docn maar daar bleek geen enkele belangstelling voor. 
Ook het praatje op 
de band op de "DorcItevaar" ontbcert elke infOrmatie met 
betrekking 
hiertoe, terwijI je inch kunt zien, dat vele van de 
inzittenden met 
belangstelling.naar onze schepen kijken. Een pluspunt en 
uitzondering 
zijn de broers 	(toelichting overbodig lijkt mij). 

Tenslotte: 

1k wens u en iedereen een koningsdag naar wens. 

Met vriendelijke groet, 

	  Disclaimer 	  
De informatie 1/C17011(1M met dit c-Inailbericht (en bijlagen) is 
ultsluitend bestemd voor de geadresseercle(n) ell Zij die van de 
geadresseercle(n) toestemming kregen dil 1)erielit te lezen. 
Kennisneming door andercn is niet toegestaan. 
De infOrmatie in dit c-mailbericht (en bijlagen) kan 
vertrouvvelijk van acrd zijn en binnen het bereik van een 
geheinthoudingsplichl en/of ccn verschoningsreclit vallen. 
Indien dli e-mailbericht aid( voor u besicmd is, wordt 
verzoelit de alzender daarover citmicldellijk te inloiniercn en 
hot c-ncailbcr.icln (on bijlagen) to vernictigen. 

<:1KnipsellinvenverorcleninL...11)(3> 

F)c. informatics vt..17.0141en mei (III 	 (en blilagen) is iri1sldiIenel 1)esienid voor 
gecdresscenIe(n) en 'Ai] die van (IC ;icadliesseciicic(ii) 	 (iii bericlit is 



Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatics in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrottwelijk van aard zijn en binnen het 
bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een versehOningsrecht vallen. 
Inclien dit e-mailbericht niet voor it bestemd is, worst a verzocht de of zender daarover 
onmiddellijk te informeren en het e-mailberieht (en bijlagen) te vcniietigen. 

	  Disclaimer 	  
Dc informatie verzonclen met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geaclresseercle(n) 
en zij die van de geadresseercle(n) toeSteintning kregen dit berieht te lezen. 
Kennisnerning door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een 
geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsreeht vallen. 
Indien dit c-mailbericht niet voor u besteind is, worth a verzocht de afzender daarover onmiddellijk te 
informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 



Van: 
Verzonden: 	 donderdag 23 april 2015 9:20 
Aan: 	 Bouman, E 
Onderwerp: 	 FW: Optie woonboot dhr. 

Goedemorgen Erik en 

Zie svp onderstaande mails t.a.v. de opties die voorliggen. 
lk heb helaas nog geen reactie gehad van 	en van de Hoofden Handhaving. 
Zodra ik hen heb gesproken, bel ik jullie even. 
Mocht dit besproken worden met de burgemeester, waarbij hij zijn wens heeft uitgesproken, dan hoor ik het ook 
graag. 
Alvast dank. 

Met vriendelijke groet, 

Van: 
Verzonden: 22 april 2015 16:42 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: FW: Optie woonboot dhr. ' 
Urgentie: Hoog 

Allen, 

lk heb vandaag contact gehad met een aantal mensen over de casus orntren de woonboot. 
Conclusie is in mijn ogen dat 

.• 

..et vriendelijke groet, . . _ 

Van: 
Verzonden: 22 april 2015 lb: L1 
Aan: ‘—.. " ' 
CC: 
Onderwerp: Optie woonboot? 

Ho 

ons gesprek ern je vrailg hieronder het volgende, 



	 Disclaimer 	  
De informatie verzonclen met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) 
en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van card zija en binnen het bereik van een 
geheimboudingspliebt en/of een verschoningsrecht vallen. 
Indien dit e-mailbericht met voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzencler daarover onnticldellijk te 
infonneren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 



Van: 
Verzonden: 
	

dinsdag 19 mei 2015 14:01 

Aan: 
Onderwerp: 
	

RE; Contactmomenten met de heer 

Hoi 

De contactmomenten zijn verwoord in het PV van bevindingen, behorende bij zijn aanhouding. 
In dit PV van 	 en 	 staat o.a. het volgende 
vermeld: 

De gemeente heeft in de aanloop tot 24 april 2015 via de havenmeester 
getracht dhr. 	 — te overreden om toch mee te werken aan de accreditatie.  
Dit heeft hij geweigerd. 

Op dinsdagmorgen 21 april heb ik 	een gesprek gevoerd met de Dhr 
over het meewerken aan de eisen gesteld door de qemeente Dordrecht. Nadat ik mij 
had voorgesteld deed de mij bekende Dhr 	 : dit ook. De Dhr. 	 gaf 
can de politie te kennen en wilde niet mondeling communiceren. Hij wenste alles via 
de mail of per post te willen afhandelen. Hiermee was ons gesprek beeindigd. 

De havenmeester 	 heeft met de Dhr 	 meerdere malen contact gehad 
en zijn mtdewerking gevraagd. Dit heeft niet geresulteerd in een positief resultaat 

Op 24 april 2015 heeft een politieonderhandelaar 	 contact gezocht 
met Dhr 	 Eerst via de telefoon maar dat leverde niets op omdat hij 
niet opnam. Later heeft de onderhandelaar op locatie in de Wolwevershaven Dhr 

opgezocht en getracht in persoon met heth te spreken. Hij heeft de Dhr 
4etroffen maar deZe wenste niet met heth in gesprek te gaan en zei tegen 

hem: Ik doe alles schriftelijk ik doe niets mondeling.  
Ondanks aandringen van de onderhandelaar wilde Dhr 	 niet in gesprek gaan 
met de politieonderhandelaar. Doze onderhandelaar was in.stelling aebracht omdat 
dit als een laatste middel word gezien om redelijkerwijs met Dhr 	 tot 
een oplossing to komen voordat de bestuursdwang van wegslepen zou worden Loegepast. 

Op 24 april 2014 is elnor HP havenmeester eon brief van de gemeente Dordrecht 
uitgereikt aan Dhr _ 	 _ . De brief handeld over het verlaten van de 
Wolwevershaven met het 	 . In de brief wordt Dhr 
opgeclragen op grond van artikel 3.6 van de Havenbeheersverordening Dordrecht vi>tor 
zondagmiddag 26 aoril 2015, 16:00 uur met zijn schip de Wolwevershaven to verlaten. 
Hem wordt vervangende ligplaast aangeboden in de Riedijkshaven. 

In dezelfde brief stoat na ook dat als hij geen gehoor geeft aan de opdracht het 
vaartuig nog diezelfde dag voor zijn rekening en risico de Welwevershaven zal 
worden uitgesleept, conform artikel 3.6, tweede lid, van de Havenbeheersverordening 
Dordrecht. 

	

Op 26 april 2015om 15.00 our boon:. Dhr 	 _ via zijn mail 
geroageerd op de aan hem uitgreikto brief van de 

Puntsgewijs goat hij in de mail in op de brief van de gemeente, en geeit 
aan niet voornemons to zijn weg to gaan. 

Op vrijdag 24 ahrii 2015 emtJlreeks 19:15 uur ben 	 , In gezeldschap van 3 
collega'1,i to plaarso aan do WolweverFJhaven om eventneol le EnininLoren (nitvooring 
van de sterko arm hij beslouisdwang) bij de eihroering van de bestunrlijke 
maalregel door de havenmeester 	en person eel van het Sleepsbedriit 

lc-ten uiteindelijk geresulLeoM in Oe 1,:inhoticling von Pitt 	 omdiAL 

wo■;:fs"lepon heipmwrdo, 



lk heb daarnaast oak een verzoek aan jou. De behandelend rechercheur wit graag de mailwisseling van de gemeente 
met dhr. 	 )evoegen aan het dossier. 
Zell hebben wij geen mailwisseling met hem gehad. 
Heb jij deze misschien voor mij? 
Bij voorbaat dank. 

Met vriendelijke groet, 

Beleidsadviseur 

Politie I Rotterdam I Staf I Bestuursondersteuning 
Schoutstraat 1, 3201 ER Spijkenisse 
Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam 
T 

"LET OP! De intermatie in deze mail die Is to herleiden tot personen, is verstrekt krachtens de Wet politiegegevens, Daze gegevens zijn uitsluitend 
bestemd voor het doel waarvoor ze hier warden verstrekt. Verdere verwerking van de gegevens is, toegestaan maar ultsluitend voor zover een 
formele wet daarin voorzlet of een goede taakuitvoenng dit noodzakelijk mak!. Voor elke handeling met deze gegevens geldt, ook nadat u deze 
hebt ontvangen, geheimhouding zoals bedoeld In artikel 7 van de Wet politiegegevens. Overtreding van deze geheirnhoudingsbepaling is strafbaar 
gesteld in artikel 272 van het Wetboek van Shafted'', waarvan lid 2 hier niet van toepassing is 

Van: 
Verzonden: 18 mei 2015 18:49 
Aan:  
Onderwerp: Contactmomenten met de heer 

Hoi 

De hoer 	 ieeft zich tot de gemeenteraad gewend en naar aanleiding daarvan zijn vragen gesteld aan de 
burgeme ester. 
Een daarvan is: 
"Hoe zijn de connmunicatielijnen en momenten naar de heer 	gelopen?" 

Heb jij op een rijtje (of kun je dear achteraan gaan) op welke mornenten en op welke wijze er vanuit de politie contact is 
geweest met de heer 	 !ri misschien ook op welke momenten er getracht is contact to maken, zonder dat 
dat contact daachverkelijk tot stand kwam)? 
Dan vul ik dat aan met de gemeentelijke contactmornenten voor een volledig beeld. 

Alvast hartelijk dank voor de moeite. 

Vr. groeten, 

	 Disclaimer 	  
Dc informatie verzonden mot chi e-mailboriela (en bijiagen) is uitsluitend bestemd voor de goadressoorde(n).en 
zij die van do geodresseerde(n) toosternming krcgen dit bericht to Iczen. 
1Konnisnetning door anderen is 11iel toegestaan. 
Do informal ie in dit e-mailberieht (en bijla,goin) kan vcitro weIijk; van ttard -iijn en Winton hot betel]; van een 
geheinthottclingsplieht en/of eon versehoningsreeht vallen. 
Indian dit o-mailbericht Met :voor a besiemd is, worth a \terAocht de afzender daarover onmiddellijk Ie 
informeren en het e-mailhericht (en bijlagen) to vomiet igen, 



Van: 
Verzonden: 	 maandag 1 juni 2015 18:58 
Aan: 
CC: 	 Brok, AAM; Bouman, E 
Onderwerp: 	 Communicatie met de heer Van Katwijk 
Bijiagen: 	 Communicatiemomenten Van Katwijk.xlsx 

Geachte mevrouw 

Op 6 mei heeft u de burgemeester enkele vragen gesteld over de situatie rondorn de heer 	, en de viering van 

Koningsdag. Hij heeft mil verzocht hierop te reageren. Mede in verband met vakantie heeft het antwoord enige tijd op 

zich laten wachten, waarvoor excuses. 

Vraag 1. Hoe zijn de communicatielijnen en momenten naar de heer 	 verlopen? 

Antwoord: In de aanloop naar Koningsdag is er zeer regelmatig, zowel in persoon als per brief en e-mail, contact 

geweest met de heer 	 Daarbij is alles in het werk gesteld om hem zo goed mogelijk te informeren over de 

consequenties van de viering van Koningsdag in Dordrecht en om hem ertoe te bewegen de verplichte screening en 

accreditatie te ondergaan dan wel zich tilt de Wolwevershaven te verwijderen. Toen duidelijk werd dat hij hieraan geen 

gehoor wenste te geven, restte ons geen andere mogelijkheid dan het schip van overheidswege tijdelijk te verplaatsen. 

In bijgevoegd excel-bestand vindt u een overzicht van de contacten die in dit verband tussen de overheid en de heer 

hebben plaatsgevonden. 

Vraag 2. Is het bekend dat hij geen vast waladres heeft, dus van email afhankelijk is? 

Antwoord: Dat is bekend, vandaar dat alle relevante communicatie ook via e-mail heeft plaatsgevonden of— in het 

geval van de opdracht om uit de Wolwevershaven te vertrekken —door het besluit persoonlijk te overhandigen. 

Vraag 3. Hebben de bewoners wonende in de huizen langs de route dezelfde screening ondergaan als de bewoners 

van schepen? Indien nee, wat is de motivatie voor het verschil? 

Antwoord: Zoals u weet, is met het oog op een ordelijk en veilig verloop van Koningsdag gewerkt met een zogenaamd 

ringenmodel. In de ring die het dichtst bij de leden van de Koninklijke familie lag, gold het zwaarste veiligheidsregime 

met bijbehorende maatregelen. 

Op voorhand is een risico-inschatting gemaakt door de bij de voorbereiding van Koningsdag betrokken 

veiligheidspartners. Uitkomst hiervan was dat de (schepen in de) Wolwevershaven en Nieuwe Haven in de tweede 

veiligheidsring gelegen waren, terwijl de woningen langs de route een lager risicoprofiel hadden en tot de derde 

veiligheidsring behoorden. 

Screening en accreclitatie waren onderdeel van de veiligheicismaatregelen in de tweede veiligheidsring en golden niet 

voor de derde veiligheidsring. De bewoners van de woningen langs de route hebben dus niet dezelfde screening 

ondergaan als de eigenaren van de schepen. 

voor een eventuele nadere toelichting, knot u uiteraarcl altijd contact met rnij opnemen. 

Met vriendelijke groet, 



Datum 	.Contact 	lnititiatief Bijzonderheden Gericht tot 

Koningsdag-mail 
e.a. 

22-3-2015 Nlail  
23-3-2015 	en brief 	!Ingrid Grievink (kabinet burg) 
25-3-2015 Mail 	 I tngrid Grievink. (kabinet. burg) 
26-3-2015 Mail  
25-8-2015, Mail  
30-3-20151Gesorek 
31-3-2015:Mail 
31-3-2015 Mail 
3-4-2015: Mail 1Grievink 

'Bauman 
17-4-201S Wail en brief .Erik Bauman (hoofd 00N/K) 
19-4-2015; Ma iI 
21-4-2015 i..Gesprek (politie) 
23-4-2015 7elefonisch (Havenbedrijf) 
24-4-2015 lTeiefonisch r (politie) 
24-4-2015 *Mondeling (politie) 
24-4-2015 Schriftelijk (Havenbedrijf) 
26-4-2015 .Mandeling Brok 
26-4-2015: Mail Brok e.a. 
26-4-2015Gesprek . (Havenbedrijf)  
30-4-20151 Mail Brok e.a. 

is geinformeerd door mede-schipper; wenst persoonlijk en uitgebreid geinformeerd te warden 
Bekendmaking programme en verzoek om medewerking aan screening  
Reactie op mail 22-3 met uitnodiging om voor vragen contact op te nemen 

Grievink 	 Verzoek om nadere info over grondslag maatregelen en openstaande rechtsmiddelen  
Grievink 	 Mededeling bereikbaarheid per mail en recht op huisvrede 

Polite heeft 	 opgezocht voor nadere toelichting, maar trof hem niet aan 
Verzoek om afspraak te maken voor nadere toelichting op maatregelen Koningsdag 
Gaf aan niet mondeling te willen communiceren om misverstanden te voorkomen  
Mededeling dat 	 ervan uitgaat dat Been inbreuk zal warden gemeakt op zijn rechten 
Reactie op mail 26-3 met uitleg over rechtsgrond en rechtsmiddelen; toezending Koningsdagverordening 
Reactie op mail en brief 17-4. Kan zich nag steeds niet vinden in screening. 

Gaf aan niet mondeling te willen communiceren 
zegt dat hij niet bereid is am mee te werken en wel ziet water gaat  gebeuren 

lOproep niet beantwoord  
1Wenste niet in gesprek te gaan  
lBrief/hesluit ultgereikt met opdracht Wolwevershaven te veriaten 
iBurgemeester op straat aangesproken en gezegd dat hij niet meewerkt aan verzoek/opdracht 
Negatieve reactie op uitgereikte brief  

Mededeling dat uitvoering wordt gegeven aan besluit van 24-4 en dat boot wordt weggesleept 
Lilting van onvrede over gang van zaken 

. (politie) 
(politie) 

• 



Van: 
	

Grievink, AMI 
Verzonden: 
	

dinsdao 19 mei 2015 13:40 
Aan: 
Onderwerp: 
	

(4) 

	Oorspronkelijk bericht 	 

Van: 

Verzonden: donderdag 30 april 2015 8:30 

Aan: Brok, AAM 

CC: Bouman, E; Grievink, AMI; 

Onderwerp: Beter ten halve gekeerd dan 

Mijnheer Brok, 

Aansluitend op mijn mail/brief aan u van 26 april j.l. (waarop u niet heeft gereageerd) wil ik u laten weten, dat ik het 
prettig vind, te hebben bemerkt, dat u kennelijk uw vergissing heeft ingezien, door mijn schip gisteren terug te laten 
slepen en de oorspronkelijke situatie te herstellen. 

Wel jammer, dat u mijn waarschuwingen in de wind heeft geslagen, want dat slepen kost de Dordtse 
belastingbetaler onnodig geld. zondagmorgen kwam ik u bij het Groothoofd tegen en heb ik u aangesproken en mij 

voorgesteld. Tevens heb ik u toen al laten weten dat ik aan uw verzoek om (met mijn schip) uit de Wolwevershaven 

te vertrekken geen gehoor zou geven omdat daarvoor de rechtmatige grondsiag ontbrak en dat ik niet zou 
meewerken aan het (laten) verslepen van mijn schip omdat daarvoor ook de rechtmatige grondslag ontbrak. Tevens 
liet ik u weten dat ik dezelfde dag een aan u gerichte, gemotiveerde brief zou doen toekomen met dezelfde 
uitspraken. 

Ook jammer is, dat u kennelijk onvoldoende bekwame adviseurs heeft (geraadpleegd). Dat u zelf niet bekwaam ben 
in allerlei zaken, is u niet te verwijten. Immers, je kunt niet overal van op de hoogte zijn. 

Niettemin, is uw gedrag formeel wel kwalijk te nemen. In uw functie heeft u zich namelijk onbehoorlijk gedragen. 

Weliswaar zal u onder grote drulc hebben gestaan, maar de "Grondwet" en het "Verdrag voor de rechten van de 
mens" zijn er niet voor niets. 

Daarom zal ik mij nader beraden cm stappen te ondernemen om u en de bij deze zaak betrokken ambtenaren, dat 

goed duidelijk te maken, want ik verwacht op deze mail geen (inhoudelijke) reactie van u. 

Uw gedrag heeft geleid tot huisvredebreuk, ontvoering en diefstal. 

Immers, medewerkers van Rederij 	• hebben zich onbevoegd toegang verschaft tot mijn schip, dat mijn waning 
is, en ondanks mijn herhaalde sommatie om mijn schip te verlaten clit niet geclaan, Zij beriepen zich daarbij op de 
politic die op het schip van mijn buurman bleek te staan vergezeld van de gemeenteambteriaar 	Die politie 
vervolgens gevraagd hebbend naar ten bewijs voor de rechtmatigheici van hun opdracht, konden zij dat niet tonen. 

Fen politieman zwaaide met een papier, dat ik herkende als uw dreigbrief aan mij. Aangezien dat geen rechtmatig 
bewijs is, immers alleen een rechter-commissaris of diens plaatsvervanger kan een clwangbevel uitvaardigen, bleef 

de aanwezigheid van personen op mijn schip zonder mijn toestemming onrechtmatig en dus huisvredebreuk, Gezien 

de overmacht aan politiemensen Icon ik daar,-als ik dat al zou hebben gewilcl, lyslek niet legenop. 
De politiemensen Woken het allesbehalve leuk te vinden, dal. ik 1710 desonclanks niet lint intimideren en Neel risen 
em een rechunatig bewijs voor de rechtmatigheid van de situatie en wat dreigile to gebeuren. Om daar een eind 

aan In maker) zei 1 van de agenten (overigens had niemand zich voorgesteld en/of gelegitimeerd) - clegene die me I 

ow brief had lopen zwaaien - dat ik goarrosteerd werd. 1)aarnp reageerde ik dat ilc clan een arrestatiebevel wilcle zien 
of wilde \voter' op walk ,iterafhaor left hij roe op heterilaad hetrapte. Len adequate reaclie 	 net niaar een 



aantal agenten stapten aan boord, die ik ook van huisvredebreuk betichtte, en dwongen mij met hen rnee te gaan 
waardoor er In feite sprake was van ontvoering. 
Op de wal gekomen, zag ik dat rnijn schip werd weggesleept en het in feite dus werd gestolen. Immers, het werd 
zonder toestemming van de eigenaar meegenomen. 

Op het politiebureau aangekornen en mijn verhaal verteld hebbend aan de huip-officier van politie en de volgende 
morgen aan de door mij gevraagde advocaat, bleek dat er door de politie veel fouten zijn gemaakt maar dat is uw 

zaak niet. Op mijn verzoek beloofde men mij weer keurig naar huis te brengen maar, waar was mijn huis? Oat wist ik 
ook niet. Lliteindelijk wist men de plek te achterhalen waar mijn schip lag en hebben we dat ook kunnen vinden. 

Bevreemdend was, dat u in uw brief mij sommeerde naar de Rietdijkshaven te gaan, vlak om de hoek, wat 1k, zelfs al 

zou ik clat hebben gewild, niet had gekund omdat mijn schip momenteel niet vaarklaar is (motorolie afgetapt en 

bezig met allerlei 
onderhoudswerk) maar dat u mijn schip 3 km de andere kant op, aan de rand van de stad had laten neerleggen. 

Gelukkig was de politie vervolgens zo vriendelijk mij bij de Prinsenstraat of te zetten zodat ik in de Wolwevershaven 

m'n fiets kon pakken en ik niet gedwongen zou zijn om steeds uren te moeten lopen. 

Nu gebleken is, dat u uw dwaling heeft ingezien, wil ik het Kier maar bij laten, behalve wat ik eerder schreef. 

Met vriendelijke groet, 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijiagen: 

Grievink, AMI 
dinsdag 19 mei 2015 13:34 

(3) 
brief eigenaren boten Nieuwe Haven Dordrecht.pdf 

Van: Grievink, AMI 
Verzonden: maandag 23 maart 2015 17:37 
Aan: Grievink, AMI 
CC:1 	 Bouman, E; 
Onderwerp: Koningsdag 2015 

Geachte dames/heren eigenaren boten met ligplaats in de Nieuwe Haven, 

Vandaag is tijdens een persconferentie op het Stadhuis het programma van Koningsdag 2015 in 
Dordrecht bekend gemaakt. Uw (woon)omgevIng maakt deel uit van de route die de Koninklijke 
famille aliegt. Op 27 aprll arriveert de Koninklijke familie om circa 11 uur op het Groothoofd. Hier zal 
het gezelschap de Grande Parade, een varende optocht, bekijken. Na de Grande Parade vaart de 
Koninklijke famine via de Wolwevershaven en Nieuwe Haven naar de Grote Kerk. Een uitgelezen kans 
voor u om de feestelijkheden van dichtbij mee to maken! Voor u als gebruiker/ bewoner heeft het 
echter ook een aantal gevolgen. 

Over het veiligheidsaspect gaat de brief in de bijiage, die vandaag ook per post aan u verzonden is, 
met uitzondering van de mensen die in het buitenland wonen. Omwille van de tijd is deze mail voor 
hen de enige berichtgeving. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, hieronder treft u de contactgegevens aan van een van de 
medewerkers van de werkgroep screening & accreditatie Koningsdag Dordrecht 2015. 

Met vriendelijke groet, 
A.M.I. (Ingrid) Grievink 
medeWerker Kahtnot imrunnoster 
T: 0787704123 ) 
E: aral.oilovInk@dorcirochl,n1 

Gemeenle Dordrecht 
Postadres: Poslbus 8.3300 AA Dordrecht 
Bozoekadres: Spuiboulevard 300 - 3311 GR Dordrecht 

Denk aan het milieu, print daze mail nict onnodig Lift 



DORDRECHT 

 

KONINGSDAG 
DORDRECHT 

PoStadres: Postbus 8 3300 AA Dordrecht Projectorganlsatie 
Koningsdag 
Spuiboulevard 300 

3311 GR Dordrecht 

 

T 14078 

www.dordrecht.n1 

Contactpersoon 

A.M.I, Grlevink 

T078 - 7704123 
E amf,grievink@dordrecht,n1 

Datum 	23 maart 2015 

Ons kenmerk 1396464 
Esetreft 	screening Koningsdag 

Geachte heer, mevrouw, 

Deze week is tijdens een persconferentie op het Stadhuis het programme van 
Koningsdag bekend gemaakt. Uw (woon)omgeving maakt deel uit van do route 
die de Koninklijke familie aflegt. Op 27 4)01 arrlveert de Koninklijke famIlle om 
circa 11 uur op het Groothoofd, Hier zal het gezelschap de Grande Parade, een 
varende optocht, bekijken. Na de Grande Parade vaart de KoninklIjke famine via 
de Wolwevershaven en Nieuwe Haven near de Grote Kerk. Een ultgelezen kans 
voor u om de feestelljkheden van clichtbij mee to maker)! Voor u als gebruiker/ 
bewoner heeft het echter ook een aantal gevolgen, 

Het weislagen van Koningsdag Is van veel factoren afhankelijk, waaronder de 
veiligheid. Daarom wordt ledereen die op 27 april direct bij het programme 
betrokken Is - als genodigde of in een andere rol - gescreend door de politic, 
Omdat uw boot In een van de havens Ilgt waardoor de Koninklijke familie zich 
verplaatst, is in nauw overleg met de politic efgesproken dat u zlch op die 
feestdag met maximaal 5 andere gezinsleden op uw boot mag bevinden. 

Als LI van plan bent het feast venal ow boot mee to vieren, Is het noodzakelijk 
dat de pantie u en uw familie screent. in dat geval vragen wij u uiterlijk 
maandag 30 maart a.s. de benodigde gegevens per e-mail te sturen near 
arnl,grievinkOd_grdrecht.n1. Die gegevens zijn van elle (maximaal) 6 personen: 

naam 
boot 

deelnemer adresgegevens 

a
l
cht

■
ernaam 

lot000rto,  
man)) 

voor. 
namen 

oboorte- 
datum 

0511 street nr. 
poet- 
code 

woon-
plains 

telefoon 

Voor de duidelljkheicl: De screening is verplicht. Als u of een vin ow familleleden 
ervoor klest rich niet te laten screenen, clan mag iiij of 2i) heloas op 27 april Met 
Eianweizig zijn op miv boot, 



Kenmerk 	1396464 

Datum 	23 maart 2015 

De screening kan een beletsel opwerpen om bij de feestelijkheden aanwezig te 
zijn, Mocht dlt onverhoopt aan de orde zijn, dan zal lk u hierover persoonlijk 
informeren. Dit zal zonder opgave van redenen zijn, omdat de politie die niet 
verstrekt. Op deze wijze doen wij ons uiterste best zo vertrouwelijk mogelijk 
met eventuele afwijzingen om te gaan. 

Als de screening geen bezwaar oplevert, ontvangt u in april een uitnodiging om 
een zogenaamd accreditatiebandje op te halen op het Stadskantoor van 
Dordrecht. Met dit bandje hebt u toegang tot een deel van het feestterreln. 
Hierover volgt dus nader bericht. Ook wordt u nog gelnformeerd over allerlei 
andere zaken, zoals verkeersmaatregelen. 

Voor nu wilier" we u bedanken voor het tijdig toesturen van uw gegevens en zien 
wij u graag op Koningsdag In Dordrecht. Op www.koninosdanindordrecht.ni leest 
u alies over het programme. Laten we er met elkaar een prachtige dag van 
maken! 

Hoogachtend, 

E. Bourne!' 
Hook! Openbare Orde & Veiligheid / 
Voorzitter werkgroep screening & accreditatio Koningsdag 



Van: 
Verzonden: 	 zaterdag 28 maart 2015 10:26 

Aan: 	 Grievink, AMI 
Onderwerp: 	 Gegevens zijn reeds bekend 

Geachte [leer Grievink, 

De naarn van mijn schip, mijn achternaam, voornaam, geboortedatum en BSN zijn reeds bij de gemeente/overheid 

bekend. lk heb immers met mijn schip een vergunning om in deze haven to mogen liggen. Tevens kom ik in het zgn. 

"bevolkingsregister" voor, dat gewoon geraadpleegd kan worden. 

Uit dat laatste, maar dat niet alleen, blijkt dat ik mijn schip mijn adres is. lk heb dus GEEN adres op de wal maar ben 

wel gewoon via e-mail bereikbaar, zoals u hebt kunnen vaststellen. 

Net als iedereen heb ik dus gewoon het BECHT op huisvrede en mag dear geen inbreuk op warden gemaakt. 

Met vriendelijke groet, 



Van: 
Verzonden: 	 woensdag 25 maart 2015 22:52 
Aan: 
Onderwerp: 
	

RE: Huiszoeking? 

Van: Grievink, AMI 

Verzonden: woensdag 25 maart 2015 18:12 

Aan: 

Onderwerp: RE: Huiszoeking? 

Geachte heer 

Als het goed is, hebt u inmiddels een brief ontvangen, waaruit duidelijk wordt wat screening en accreditatie inhoudt. 

Mochten daar zaken instaan, die niet duidelijk zijn, neemt u dan gerust contact met mij op. Medio april ontvangt u 

door middel van een bewonersbrief nog nadere informatie over Koningsdag op 27 april, bijvoorbeeld over 
verkeersmaatregelen. 

lk heb begrepen dat de heer 	„ persoonlijk contact met u opneemt (of al heeft gedaan) om uw eventuele 
andere vragen to beantwoorden. 

lk hoor graag van u als u daarna nog vragen of opmerkingen hebt. Wellicht kan ik ze beantwoorden en anders 
verwijs ik u door naar de juiste contactpersoon. 

Met vriendelijke groet, 

A.M.I. (Ingrid) Grievink 
medewerker Kabinet Burgemeester / werkgroep screening & accreditatie 

T: 0787704123 / 
E: ami.grievink@dordrecht.n1 

Gemeente Dordrecht 

Postadres: Postbus 8 - 3300 AA Dordrecht 

Bezoekadres: Spuibouleva rd 300 - 3311 GR Dordrecht 

• Denk aan het milieu, print deze mail niet onnodig uit 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 

Verzonden: zondag 22 maart 2015 9:46 

Aan: Koningsdag 

CC: 

Onderwerp: Huiszoeking? 

Geachte heer 

Allereerst een complimerut your het t ijdig en persoonlijk informeren van mij en andere schippers in de 
Wolwevershaven 	Koningsdag. 

Hamel :I maim nog Been zomer maakt, duel me dit loch goeci want we zijn overwegend slechter gewend van de 
gemeente. 



Afgelopen week heb ik via een mede-schipper 	 , een onofficieel papier ontvangen met 
informatie over wat mij/ons mogelijk te wachten staat. 

Dit gelezen hebbend, heb ik mij gerealiseerd, dat ik GEEN huiszoeking (lets uit de Iaatste oorlog, volgens mij) aan 
boord toesta. lk vind dat huisvredebreuk en een ongeoorloofde inbreuk op mijn privacy. 

Die koning komt niet op mijn uitnodiging. Niettemin, wil ik m'n uiterste best doen om desgevraagd medewerking te 
verlenen maar er zijn grenzen. 

Wat ik onder "screening" en "accreditatie" moet verstaan is mij niet duidelijk. 

Omdat ik me op dat papier niet kan beroepen, wil ik graag rechtstreeks (geen der medeschippers, noch wie dan oak, 

vertegenwoordigt mij zonder mijn schriftelijke toestemming) uitvoerige en gedetaileerde informatie over deze 

zaken, zodat ik gefundeerde afwegingen kan maken. 

Met vriendeliike groet, 



Van: 
Verzonden: 	 vrijdag 3 april 2015 14:40 
Aan: 
Onderwerp: 
	

Aanname 

Geachte heer Grievink, 

Gezien het feit, dat ik geen reactie van u ontving op onderstaande mail en de gemeente ook terug gekomen is van 

een demonstratieverbod, dat eveneens in strijd was met burgerlijke rechten, neem ik aan dat mijn burgelijke 

rechten op en rand de 27e niet zullen warden aangetast en mijn huisvrede niet zal warden verstoord, 

On Thu 26 Mar, 	 gate: 

> Geachte heer Grievink, 

> Vanmiddag nota genomen hebbend van een brief van de gemeente (kenmerk 
> 1396464) stelde deze mij niet gerust. Daarop heb ik juridisch advies 

> ingewonnen. 

> Op basis daarvan verzoek ik mij z.s.m. te informeren op welke 
> rechtsgronden, wetsartikelen en/of besluiten en de tekst daarvan, het 
> voornemen is gebaseerd om: 

>1. 
> mijn burgerlijke vrijheden te beperken (te bepalen hoeveel personen en 
> wie wel/niet in mijn priveruimten molten verblijven), privegegevens te 
> verlangen van mij of anderen die in mijn priveruimten verblijven en/of 

> vrije doorgang naar en van mijn priveruimten/woning/schip te belemmeren. 
> Nag daar gelaten, het ZONDER OPGAAF VAN REDENEN belemmeringen nor 
> bedoelde personen op te werpen; 

> 2. huiszoeking te willen doen. 

> Voorts wil ik graag z.s.m. vernemen welke rechtmiddelen mij ter 

> beschikking staan om mij tegen het voorgaande te verweren. 

Met vriendelijke groet, 



	Oorspronkelijk bericht 	 
Van:  
Verzonden: 31 maart 2015 10:04 

Aan: 
CC: AMI.Grievink@dordrecht.n1 
Onderwerp: Schriftelijke/e-mailreactie 

Beste heer 

On Tue 31 Mar, 	 wrote: 

> Naar aanleiding van uw mailwisseling met de gemeente ben ik 

> gistermiddag bij u langs geweest. Helaas trof ik u niet aan boord. 

> Graag wil ik dan ook een afspraak met u maken om even de inhoud van uw 

> mail te bespreken. Wilt u aangeven wanneer het u schikt. 

lk wil graag een schriftelijke/e-mailreactie en geen mondelinge, om 

misverstanden te voorkomen. 

> Met vriendelijke groeten, 

> Operationeel Expert 

> Politie I Rotterdam I Zeehavenpolitie 
> St. Jobsweg 6 

> 3024 EJ Rotterdam 

> Postbus 70023 

> 3000LD Rotterdam 
>M 

> Email: 

Met vriendelijke groet, 

	  Disclaimer  	De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is 
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te 

lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een 

geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 

Indien dil e-mailbericht niet voor u bestemd is, worth u verzocht de afzencler daarover onmidciellijk to informeren 
en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 

	  Disclaimer 	  De informatie verzonden met tit e-mailbericht (en bijlagen) is 

uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen tit bericht te 
lezen. 

Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 

Do inforniatio in clit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen hot bereik van een 

geheirnhoticlingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 

Indien dit 0-mailbericht niet your u bestemd is, worrit a vorzocht de afzender daarover onmicIdellijk te informeren 
en het e-mailbericht (on bijlagen) te verriietigen. 



Van: 
Verzonden: 	 donderdag 2 april 2015 13:47 
Aan: 	 Bouman, E; 	Grievink, AMI 
Onderwerp: 	 FW: Schriftelijke/e-mailreactie 

Hallo collega's, 

Zie onderstaande mailwisseling. lk maak hieruit op dat de werkgroep accreditatie schijnbaar van e.e.a. op de hoogte 
is. Kunnen jullie de communicatie richting 	 verder oppakken? 

Laat het a.j.b. even weten. 

Gr. 

	Oorspronkelijk bericht---- 

Van: 

Verzonden: dinsdag 31 maart 2015 16:04 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: RE: Schriftelijke/e-mailreactie 

Hoi 

Erik Bouman is van het 
verhaal op de hoogte en het is handiger als zijn club dit weer oppakt nu de bemiddeling niet heeft geholpen. 

lk denk dat het logischer is als jullie de brief opmaken 

Met vriendelijke groeten, 

Operationeel Expert 

Politic Rotterdam I Zeehavenpolitie 

St. Jobsweg 6 
3024 EJ Rotterdam 

Postbus 70023 
300010 Rotterdam 

M 

Email. 

	Oorspronkelijk bericht 	 

Van: 

Verzonden: 31 i»aart 20.1")1/1:07 



Aan: 
Onderwerp: RE: Schriftelijke/e-mailreactie 

Hallo 

lk weet Net wat er al naar meneer is gecommuniceerd en waar hij nadere uitleg over wil hebben. Ook weet ik niet 

exact wat er is afgesproken en wat de precieze maatregelen zijn die hem treffen. Kun jij e.e.a. alvast in een 
conceptbrief op papier zeten? lk zal het hier intern dan nog even checken en zo nodig de brief verzenden. 

Groet, 

	Oorspronkelijk bericht 	 

Van: 

Verzonden: dinsdag 31 maart 2015 13:39 

Aan: 
CC: 	 . . 
Onderwerp: FW: Schriftelijke/e-mailreactie 

Hol 

J 	 I-  

lk ben gister aan boord van de 	• geweest van de heer 	. Meneer 	heeft een uitgebreide mail 
gestuurd omdat hij nadere uitleg wil over de beperkingen die hij opgelegd krijgt. Ook heeft hij moeite met de 
huiszoeking die mogelijk gedaan kan worden, zoals hem kennelijk is uitgelegd. 

Voordat ik zijn schip had gevonden moest ik aan een andere schipper vragen welk schip het was omdat de naam van 
zijn boot niet te zien was. 

helaas was 
de hecr 	niet aanwezig. 

Om toch een afspraak te maken stuurde ik 	 vanmorgen een mail. Zie hieronder. Kort daarna kreeg ik zijn 
reactie. 

Het komt er op neer dat hij geen bezoek van me wilt maar dat hij de uitleg op papier wilt hebben am misverstanden 
te voorkomen. Hij wilt dus gewoon alles zwart op wit hebben. 

lk heb dit vanrnorgen teruggekoppeld aan 	en het Iijkt ons nu verstandiger om via jou of een jurisdisch 
medewerker van de gemeente een antwoord te laten versturen. 

Mijn vraag is dan ook of jullie dit willen oppakken. 

Met vriendelijke groeten, 

Operationeel Expert 

Politic I Rotterdam I Zeehavenpolitie 

St. Jobsweg 6 

302/1 EJ Rotterdam 
Post bus 70023 

30001D Rotterdam 



Van: 
Verzonden: 	 zondag 19 april 2015 10:31 
Aan: 	 Boman, E 

CC: 	 Grievink, AMI 

Onderwerp: 	 Re: screening en accreditatie 

Geachte heer Bauman, 

On Fri 17 Apr, Bouman, E wrote: 

> Geachte heer 

> Bijgaande brief is heden per post aan u verzonden. 

Heden nota genornen hebbend van deze per e-mail verzonden brief en 

bijgaande verordening, attendeer ik u er op, dat de grondwet aan ieder 

die in Nederland verblijft, gelijke rechten onder gelijke 

omstandigheden garandeert waaronder huisvrede en dat elk ander besluit 

daaraan geen afbreuk mag doen. 

lk ben niet voornemens om welk gebied dan ook te betreden, zodat art. 1 
lid h van de verordening dus niet van toepassing is. Immers, 

"betreden" is een werkwoord en duidt dus op een activiteit en dus niet 
op een statische toestand zoals "bevinden". 

lk woon op een schip, dat met vergunning (zonder uitzondering) ligt op 
de daarvoor toegestane plaats. Zowel de binnenruimte als de 

buitenruimte (dekken e.d.) zijn privegebied dat, zonder uitdrukkelijke 

danwel stilzwijgende toestemming van degene die van dit gebied 
woongenot geniet, niet betreden mag worden noch waar iemand zich mag 

bevinden, anders dan met overlegging van een huiszoekingsbevel op basis 

van gerede vermoedens van strafbare feiten. Derhalve is art. 2 van de 
verordening ook niet van toepassing. Immers, priveterrein is GEEN 

openbare plaats. 

Art. 5 lid 2 punt a is in strijd met de grondwet en met de door de 

gemeente verleende vergunning om hier PERMANENT ligplaats te mogen 
nemen onder de voorwaarden van die vergunning. 

I-let staat mij vrij om wie dan ook en hoeveel personen ook op mijn 

schip, tevens zijnde mijn woning, gastvrijheid te verlenen, voorzover 

er geen sprake is van voortvluchtigen, zonder daarvoor aan wie dan ook 
toestemming to hoeven vragen danwel toe te staan, dat doze ngemerkl" 

moeten zijn. 
Los van dit grondrecht, rept de verorclening bovendien NIET over wie 

wel/niet en hoevelen aanwezig mogen zijn op priveterrein. Bovendien is 

art 2 is niet van toepassing op priveterrein maar slechts op een 

gespecificeerde openbare plaats. 

U schrijfl: "In OW mail maakt u ook nog melding van huiszoeking. Zover 

mij hekend is dat niet aan de nude.", 

In een schrijven gedateercl 12 'mart j.I., dat namens en dus under 

veramwoordelijkheicl van de gerneeme rr in rnij is versixeld door de liner 



, , (collega-schipper), die door de gemeente is 
gevraagd de door haar gegeven informatie door te geven omdat de 
gemeente uit gemakszucht telkenmale weigert rechtstreeks te 
communiceren met individuele schippers/eigenaren - staat: "Schepen die 
in de haven liggen kunnen worden onderzocht op: - Bommen en granaten 

Niet aangemelde personen". 
Uw brief met kenrnerk 1396464 van 23 maart j.l. staat: "Voor de 

cluidelijkheid: De screening is verplicht. Als u of een van uw 
familieleden ervoor kiest zich niet te laten screenen, dan mag hij of 

zij helaas op 27 april niet aanwezig zijn op uw boot.". 

Gezien het voorgaande kan ik mij niet voorstellen, hoe genoemd(e) 

onderzoek c.q. controle anders dan huiszoeking genoemd kan worden 

derhalve hoe daar anders uitvoering aan zou kunnen worden gegeven. 

Maar ik begrijp, dat er inmiddels is ingezien, dat dit niet kan. 

> Met vriendelijke groet, 

> E. (Erik) Bauman 

> Hoofd afdeling Openbare Orde, Veiligheid en Kabinet Stads Bestuurs 

> Centrum (cichirnage002.png@01D07904.98489CB0) 
> T: 078 7704578 

> E: E.Bouman@dordrecht.n1 

Met vriendelijke groet, 
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