Departement
Algemene procedure bij mogelijke incidenten
Het programma zoals het was gepland wordt onmiddellijk stopgezet. De onderbreking duurt vanaf
het moment dat de ramp zich voltrekt tot het moment dat de bevoegde stads - of hulpdiensten het
signaal geven dat het programma verder kan worden afgewerkt.
j-booth: lightjockey de onderbreking en de aard van de ramp wordt bekendgemaakt via de
microfoon op het hoofdpodium. Deze heeft een bereik over de gehele loods en kan zodoende alle
toeschouwers van de heersende toestand op de hoogte brengen. In geval van stroompanne kan
beroep gedaan worden op de megafoon.
De veiligheidsverantwoordelijke neemt contact op met de nodige hulpdiensten en omschrijft de
situatie na observatie. Hij verdeelt de taken aan zijn medewerkers ter hoogte van de ramp.
 Parkingpersoneel: Alle hekken die zich bevinden op de toegangsweg van de nodige hulpdiensten
naar het terrein worden terstond ontmanteld om de hulpdiensten een vrije doorgang te garanderen.
(zie plan: opendraaibare noodpoorten!)
Specifieke procedures bij incidenten
 Procedure Brand:
In geval van brand worden volgende stappen ondernomen:
- Veiligheidsverantwoordelijke wordt geïnformeerd over de brand en locatie.
Dit kan gebeuren:
- Mondeling door een medewerker of bezoeker
- via walky-talkies (door mede-organisatoren of security)
- Veiligheidsverantwoordelijke geeft via de walkie-talkies bevel “START EVACUATIE”
en ROEPT HULPDIENSTEN OP.
- dj-booth: lightjockey roept via de geluidsinstallatie de evacuatie om
(en hanteert CO2-blusser indien nodig).
- Alle barpersoneel is gemachtigd de blusapparaten te gebruiken in geval van nood. Zij
worden geacht op de hoogte te zijn van het veiligheidsplan en de correcte hantering van de
apparaten. Personeel wordt hierover geïnformeerd bij de briefing voorafgaand aan het
evenement.
- Vrijwilliger vestiaire hanteert het daar aanwezige blusapparaat.
- Securitypersoneel thv kassa opent noodweg C en noodweg D en ziet erop toe dat de
mensen het terrein enkel via weg D verlaten.
- Overig Securitypersoneel ziet erop toe dat alle bezoekers de loods verlaten
- Parkeerwachters: Vrijhouden toegangsweg en opvang hulpdiensten.
Opmerking:
- Indien om welke reden dan ook een bevoegde persoon zijn post dient te verlaten, dient deze
vervanging aan te vragen via de radiocommunicatie en te wachten tot deze arriveert, alvorens
zijn post te verlaten.
- Alle medewerkers worden voorafgaandelijk aan het evenement duidelijk geïnformeerd ivm de
werking van de blustoestellen.
- Plaatsing brandblusapparaten
Eventuele brandhaarden kunnen zich voordoen bij de bars, hamburgerkraam, technische
installaties. De plaatsing van brandblusapparaten staat aangegeven op de plattegrond. Er
bevinden zich 2 CO2 brandblusapparaten aan het podium, de schuimblussers bevinden zich aan
de bar (2), aan de inkomtent(1), aan de vestiaire (1) en aan de generator (1).
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Departement
 Vechtpartijen en schermutselingen: bevoegdheid security
De loods werd ingedeeld in sectoren om de communicatie tussen security te vergemakkelijken. Deze
sectoren staan aangegeven op het plan. Omdat de grootste kans op vechtpartijen bestaat daar waar mensen
dichter bij elkaar staan, wordt de dansvloer (Zone A) ingedeeld in zones 1,2,3 en 4. Hierdoor is het
gemakkelijker vechtpartijen te lokaliseren.
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