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Veiligheidsplan KERMIS - 12 t/m 16 augustus 2020 

Voorwoord 
 
Ook de Wassenaarse Oranje Vereniging ‘Koningin Wilhelmina’ werd in het jubileumjaar 2020 
geconfronteerd met Covid-19 en de maatregelen daaromheen. 
Geen Koningsdag, Geen viering 5 mei 75 jaar vrijheid en Geen feestweek !! 
 
Tot er in juni 2020 afgekondigd werd dat een kermis weer mogelijk moet zijn. 
 
Vanaf dat moment werd de Wassenaarse Oranje Vereniging (WOV) benaderd door de 
kermisexploitanten of er in augustus 2020 in Wassenaar een kermis mogelijk is. 
 
Het bestuur van de WOV heeft daarom direct met de gemeente Wassenaar contact 
opgenomen of een kermis mogelijk is. 
 
In overleg met de gemeente Wassenaar is het verkorte programma besproken met een 
afgevaardigde van de politie en een vertegenwoordiger van de gemeente. In dit overleg zijn 
een aantal vragen besproken en een voorstel voor een aantal aanpassingen in het 
programma. Een van de vragen is hoe denkt de WOV met de coronamaatregelen om te gaan 
en wat te doen bij een grote toestroom van bezoekers. 
 
Het bestuur heeft nagedacht over het programma en besloten om alle activiteiten buiten de 
kermis niet op te nemen in het programma 2020 en zich alleen te richten op de 
kermisactiviteiten op het kermisterrein. 
Zonder feesttent, geen live muziek en geen programma buiten het feestterrein aan de dr.  
Mansveltkade. 
 
 
In dit veiligheidsplan benoemd de WOV de te nemen maatregelen. 
 
De WOV ziet uit naar een succesvolle kermis waar gezelligheid en een uitje voor de jonge en 
oudere Wassenaarder wat verlichting kan geven in deze bijzondere coronatijd. 
 
 
 
 
 
Bestuur Wassenaarse Oranje Vereniging ‘Koningin Wilhelmina’ 
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Organisator kermis : 
Wassenaarse Oranje Vereniging ‘Koningin Wilhelmina’ (hierna te noemen W.O.V.) 
 
Contactgegevens: 
Postbus 696 
2240 AP Wassenaar 
  
Voorzitter WOV de heer  J. Stallinga  06  12 55 75 89 
Secretaris WOV de heer  M. Efdée  06  28 41 09 45 
Kermiszaken  de heer M. L’Ami  06  53 33 16 74  
 
Doel evenement 
 
Het aanbieden van een bezoek aan kermisattracties, poffertjeskraam en diverse kermis 
gerelateerde activiteiten. 
 
Locatie 
Feestterrein aan de dr Mansveltkade te Wassenaar 
 

 
Tijden  
 

- Woensdag 12 augustus 2020 19:00 – 23:00 uur 
- Donderdag 13 augustus 2020 12:00 – 23:00 uur 
- Vrijdag 14 augustus 2020 12:00 – 23:00 uur 
- Zaterdag 15 augustus 2020 12:00 – 23:00 uur 
- Zondag 16 augustus 2020 13:00 – 23:00 uur 
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Inleiding 
 
De gezamenlijke kermisbonden hebben een protocol opgesteld : 
BOVAK & NKB Protocol versie 6 d.d. 1 juli 2020 (bijlage 3) 
 
Hierin staan een aantal maatregelen genoemd die de WOV samen met de exploitanten gaat 
toepassen tijdens de kermis in Wassenaar. 
In dit protocol staan categorieën benoemd, de WOV gaat uit van : 
 
CATEGORIE A 
• Bezoekersaantallen: tot maximaal 200/500 (verschillend per gemeente) per dag óf op 
hetzelfde moment aanwezig 
• Heeft een relatief laag risico en een beperkte impact op de omgeving 
• Reguliere evenementen van een geringe omvang, die weinig overlast veroorzaken 
• Kleine dorpskermissen met een sterk plaatselijke uitstraling 
 Zie ook het protocol bijlage 3 

 
Risicoanalyse: 
 
Publieksprofiel: 
 
Het is een vrij toegankelijk evenement; 
De deelnemers aan de feestweek zijn niet bekend bij de organisatie; 
Het bezoekend publiek is anoniem, de verblijfsduur zal gedurende de dag gemiddeld 1 uur 
tot 1,5 uur per persoon betreffen; 
Het bezoekersaantal wordt per dag  geschat op 200 tot 600 over de dag verspreid; 
Het publiek komt hoofdzakelijk te voet en per fiets naar het kermisterrein. 
 
Ruimtelijk profiel: 
 

- het kermisterrein is gelegen aan de dr.Mansveltkade achter 1a; 
het kermisterrein is een open terrein, goed bereikbaar en toegankelijk.; 
Het terrein wordt tijdens de openingstijden van de kermis afgesloten met drang- en 
schrikhekken); 
Er is één centrale in en uitgang. 

 
Risicoprofiel : 

1. Benoem de gevaren die samenhangen met de activiteiten plaatsvinden tijdens het 
evenement 
- Bezoekers of derden proberen met gemotoriseerde voertuigen het marktterrein,  

feestterrein of parkeerterrein op te gaan; 
- Plotseling noodweer komt op, zoals harde wind, regen of onweer; 
- Samenscholing door groepen op of voor het kermisterrein. 

 
2. Benoem de personen die gevaar lopen en het gevolg/effect van het gevaar 

- Bezoekers, exploitanten en de organisatie. 
Gevolgen - of effect(en) 
- letsel door aanrijding(en) 
- paniek bij bezoekers, exploitanten en de organisatie  
- groepen aanspreken op hun gedrag en wijzen op de huisregels 
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3. Benoem de genomen voorzorgsmaatregelen 

- Afzettingen bij in- en uitgang kermisterrein dmv dranghekken.  
- Organisatie volgt de weersomstandigheden via buienradar of gelijkwaardig. 
- Huisregels plaatsen op doeken bij de ingang en op het kermisterrein 
- Beveiliging inschakelen ( 2 tot 4 beveiligers ) 

 
4. Analyseer op basis van de voorgaande drie stappen de risico’s en beschrijf de 

scenario’s 
- Het risico is dat deelnemers, bezoekers en organisatie gewond kunnen raken; 
- De organisatie houdt de weersvoorspellingen bij en indien dreigend noodweer 

ontstaat worden er passende maatregelen genomen, zoals het ontruimen van het 
kermisterrein. 

- Groepen bezoekers keren zich tegen bezoekers, beveiliging, organisatie of 
exploitanten 
 

5. Besluit wat voor nadere maatregelen noodzakelijk zijn. 
- Deugdelijke afzetting van het kermisterrein; 
- Via geluidsinstallatie exploitanten een oproep kunnen doen; 
- Verwijzingen naar de twee parkeerterreinen, bij de Sporthal aan de dr 

Mansveltkade en het marktterrein aan de Berkheistraat; 
- Coördinatie bij eventuele ontruiming, afhankelijk van de plaats van deze 

gebeurtenis aanwezigen begeleiden naar vrije doorgang. 
 

6. Maatregelen Covid-19 
- De actuele maatregelen van de overheid toepassen 
- De maatregelen benoemd in het BOVAK & NKB Protocol versie 6 d.d. 1 juli 2020 

toepassen 
- Gescheiden in en uitgang creëren 
- Fiets- en auto parkeren op veilige afstand faciliteren 
- Parkeerverbod aan de dr Mansveltkade handhaven door politie en boa’s 
- Mogelijkheid om handen te wassen bij entree terrein 
- Polsbandjes aan 18 – verstrekken tbv de exploitanten  
- Doeken met huisregels en maatregelen covid-19 plaatsen 
- Looproutes aangeven op het kermisterrein en op de dr Mansveltkade 
- Veilige zones rond de attracties creëren  

 
7. Bepaal het restrisico1. 

- Paniek bij deelnemers, bezoek en organisatie. 
- Grote toeloop van publiek 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 Dit zijn de risico’s die ondanks genomen maatregelen blijven bestaan. 
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Locatie/Inrichting 
- Het feestterrein aan de dr.Mansveltkade is als een gras- en trapveldje ingericht. 

Voor dit evenement worden de doelen en uitneembare palen verwijderd.  
- Er wordt een kermis opgebouwd met een separate aan- en afvoerroute welke 

ook als calamiteitenroute dienst kan doen.  
- Er zijn ten behoeve van de stroomvoorzieningen aggregaten aanwezig. 
- De looppaden en de aan- en afvoerwegen zijn minstens 6.00 m breed. 
- Aan de zijde van de sportvelden zijn twee doorgangen door het hekwerk voor 

personen welke als calamiteitenroute kan dienen. 
 
Beveiliging 

- De organisatie (WOV) is herkenbaar aanwezig met kleding met het logo en kleur 
van de W.O.V.  

- Er worden beveiligers ingezet welke toezien op een ordelijk verloop. 
- Gerekend wordt met tenminste twee beveiligers gedurende de openingstijden 

met in de piekuren twee beveiligers extra. 
- Bij de enige in- en uitgang is de situatie goed te monitoren en kunnen er, indien 

nodig, maatregelen getroffen worden zoals een tijdelijke toelatingsstop als het te 
druk wordt. 

 
 
Ordehandhaving 
Denk hier bijvoorbeeld aan: 
 
Crowd management: 
Het publiek komt en gaat lopend naar het feestterrein vanaf de dr.Mansveltkade en de twee 
parkeerterreinen aan de Berkheistraat (Marktterrein) en de dr Mansveltkade (bij de 
sportvelden) 

 
Crowd control:  
Er is herkenbare beveiliging aanwezig; 
de organisatie schat in dat de verwachtte aantallen bezoekers niet extreem hoog zullen zijn, 
vooral lokaal publiek 
Het feestterrein is tijdens de openingsuren afgesloten met drang- of schrikhekken.  
Op het kermisterrein zijn looproutes en paden aangegeven. 
Er worden doeken met huisregels en maatregelen Covid-19 op diverse plekken geplaatst 
De organisatie is herkenbaar aan het oranje jasje of sweater. 
 
Incidentbestrijding 
Bij incidenten die plaats vinden op het kermisterrein zal er direct door de beveiliging en 
organisatie worden ingegrepen en zo nodig opgetreden. Eventuele plegers van strafbare 
feiten worden aan de politie overgedragen. Bij ernstige calamiteiten en/of op bevel van 
brandweer of politie zal met behulp van de organisatie worden over gegaan tot ontruiming 
van de locatie(s). 
 
Ten behoeve van een goede communicatie/verbinding is er een verbindingsschema 
opgesteld dat is opgenomen, zie bijlage Verbindingsschema. 
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Enkele voorbeelden: 

• paniek bij bezoekers 

• brand 

• natuurgeweld 

• geweldsdelicten 

• een ongeval 
 
De beoordeling van een situatie als “calamiteit” vindt plaats door overleg met de politie 
en/of organisatie. Als een situatie door bovengenoemde personen als calamiteit wordt 
aangemerkt, draagt de organisatie zorg voor het informeren/alarmeren via 112.  
Om op een veilige manier te sturen/ontruimen heeft de organisatie van te voren een plan 
waarin de volgende zaken vastgelegd zijn. 
 
Ontruiming  
Als er sprake is van paniek dienen de volgende maatregelen te worden getroffen door de 
organisatie: 

- Het publiek wordt  toegesproken door de organisatie met het verzoek  de 
betreffende locaties te verlaten. 

- De voorzitter van de WOV, of diens gedelegeerde neemt hiervoor initiatief. (zie 
bijlage I calamiteitenplan) 

 
Brand  
Als er sprake is van een brand(melding) moeten de navolgende maatregelen worden 
getroffen door de organisatie: 
 

- Het publiek wordt door de organisatie toegesproken met het verzoek de locatie 
(rustig) te verlaten. De voorzitter van de WOV of diens gedelegeerde neemt 
hiervoor het initiatief. 

- Indien nodig neemt de voorzitter van de WOV of diens gedelegeerde contact op 
met de wachtcommandant van de politie, die op zijn/haar beurt de burgemeester 
inlicht. 

 
Natuurgeweld 
Plotseling opkomend slecht weer (storm, windhoos, zware regenval, bliksem) kan leiden tot 
stroomuitval, brand, instorting van voorzieningen of omvallen van bomen. 
Extreme weersomstandigheden kunnen bijvoorbeeld onderkoelde slachtoffers opleveren. 
Bij een storm/windhoos kan de bereikbaarheid en de communicatie verslechteren, daarnaast 
maakt harde wind hulp- en brandbestrijding gecompliceerd. 
De maatregelen zijn er op gericht om paniek te voorkomen, te beperken of zo snel mogelijk te 
doen stoppen en de menigte in goede banen te leiden, om het aantal slachtoffers zoveel 
mogelijk te beperken. 
 
De organisatie WOV houdt via buienradar of gelijkwaardig het te verwachten weersbeeld in 
de gaten. 
Bij opkomende slecht weer zal het publiek door organisatie WOV worden verzocht de locatie 
(rustig) te verlaten (zie bijlage I calamiteitenplan) . 
De voorzitter van de WOV of diens gedelegeerde neemt hiervoor het initiatief. 
Indien nodig neemt de voorzitter van de WOV of diens gedelegeerde contact op met de 
wachtcommandant van de politie en de burgemeester. (zie bijlage I calamiteitenplan) 
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Geweldsdelicten 
Als er sprake is van een ongeval of er anderszins (meerdere) slachtoffers ontstaan, worden 
de navolgende maatregelen te worden getroffen door de organisatie: 

- De hulpdiensten worden door de organisatie ingeschakeld via 112.  
- Het publiek wordt door de organisatie toegesproken met het verzoek de locatie 

(rustig) te verlaten.  (zie bijlage I calamiteitenplan) 
- Indien nodig neemt de voorzitter van de WOV of diens gedelegeerde contact op 

met de wachtcommandant van de politie, die op zijn/haar beurt de burgemeester 
inlicht.  
 

Bij een calamiteit/incident neemt de organisatie maatregelen om de veiligheid te 
waarborgen. Na alarmering van de hulpdiensten zal de bevelvoerder van een van de 
diensten in overleg gaan met de organisatie om stappen te ondernemen om verdere 
escalatie te voorkomen. 
 
Toiletgelegenheid 
Op het feestterrein is een toiletvoorziening voor dames (2 toiletten) en heren (2 toiletten en 
1 urinoir) apart aanwezig. 
Hier is permanent toezicht en schoonmaak. 
Mogelijkheid tot handen wassen en desinfectie aanwezig. 
Aparte in en uitgang mogelijk. 
 
EHBO 
De beveiligers beschikken over BHV papieren. 
Een EHBO kist is aanwezig in het clubgebouw van de WOV voor een pleister of dergelijke. 
Indien er zich ernstige ongevallen plaatsvinden alarmeert de beveiliging de hulpdiensten via 
112. 
 
Verkeer en vervoer 

- Voorafgaand aan de opening van de kermis komen de eerste attracties en 
woonwagens in het weekeinde vanaf vrijdag 7 augustus. De attracties worden 
vanaf maandag 10 augustus opgebouwd, een en ander afhankelijk van bijv. de 
weeromstandigheden en volgorde van binnenkomst. 

- Er is voldoende autoparkeergelegenheid in de nabije omgeving, o.a. het 
parkeerterrein bij de sporthal. Naar verwachting komt het merendeel van de 
bezoekers te voet of per fiets. 

- Ten behoeve van het fiets parkeren richt de organisatie op maandag 10 augustus 
nabij de kermis een fietsenstalling in langs de dr.Mansveltkade en op de hoek met 
de Herman Costerstraat een fietsenstalling middels dranghekken. In de 
aankondiging verzoekt de organisatie om zo min mogelijk met de auto te komen. 

- Vanaf maandag 17 augustus worden de voorzieningen, zoals de fietsenstalling 
weer afgebroken 

- Tijdens de afbouw van de kermis is de ervaring en de verwachting dat de 
verkeersbewegingen geen stremmingen opleveren.  

- Een groot deel van exploitanten bouwt direct na afloop van de kermis op zondag 
de attractie af. 

 
Verkeersregelaar 
De organisatie verwacht geen verkeersregelaar nodig te hebben omdat de activiteiten niet 
op de openbare weg plaats vinden. In het geval dat dit nodig blijkt te zijn heeft een aantal 
bestuursleden ervaring en zijn er twee verkeersregelaarshesjes aanwezig. 
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Milieu 
Op het feestterrein  worden door de gemeente Wassenaar rol- en afvalcontainers geplaatst 
en elke dag in opdracht van de gemeente geleegd. De rol- en afvalcontainers worden op een 
centrale plek op het feestterrein geplaatst en de door de organisatie over het terrein 
verspreid. Aan het eind van de kermis wordt het gehele evenemententerrein schoon 
opgeleverd aan  de gemeente.  
Communicatie. 
Aankondiging van de Kermis vindt plaats door de bill-boards van de WOV en door de 
gemeente via digitale borden.  
Het programma van de Feestweek wordt in de Wassenaarse Krant tweemaal gepubliceerd, 
te weten woensdag  5 en  12 augustus 2020. 
 
 
 
Bijlage I : Verbindingsschema 
 
 

112 

           

           

             

 
telefoonverbinding 

 
Politie 

Burgemeester 

 
 

Beveiliging 
         

   

W.O.V. 

        

           

             
 
Telefoonlijst 
 
Organisatie W.O.V. Voorzitter  J.Stallinga   06 – 12 55 75 89 
   Secretaris  M.Efdee   06 – 28 41 09 45 
   Kermiszaken M.L’ami   06 – 53 33 16 74 
  
Gemeente Wassenaar     tijdens kantooruren    14070 
 
Contactpersoon en toezichthouders via 112 
    
Politie    dienstdoende agenten   112 
Brandweer  algemeen     112 

piketnummer     06-54767859 
Ambulance  algemeen     112 
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- In het geval van een calamiteit neemt de voorzitter van de W.O.V. de heer 
Stallinga contact op met de burgemeester. 

- In het geval van een calamiteit of een incident neemt een vertegenwoordiger van 
de W.O.V. het initiatief. 

- De vertegenwoordiging van de W.O.V. op het kermisterrein wordt in een schema 
weergegeven en opgehangen in het clubhuis. 
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BIJLAGEN 
 
Bijlage  1  :  Verbindingsschema (blz 9) 
 
Bijlage  2  :  Plattegrond kermisterrein dd 7 juli 2020 
 
Bijlage  3  :  BOVAK & NKB Protocol versie 6 d.d. 1 juli 2020 
 
Bijlage  4  :  Informatie van de gemeentelijke website 
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Bijlage 4 : Informatie van de gemeentelijke website 

 
Evenementen per 1 juli 2020  

(08-07-2020) 

Het verbod op vergunningsplichtige evenementen is opgeheven. Deze versoepeling per 1 

juli komt voor veel mensen die een evenement willen organiseren als een aangename 

verrassing. Maar ook voor gemeenten en andere overheidsdiensten is dit een 

onverwachte ontwikkeling. 

De gemeente Wassenaar neemt aanvragen voor evenementen vanaf 1 juli weer in behandeling. 

Zoals de minister-president al heeft aangegeven, betekent de versoepeling echter NIET dat er dan 

ook al meteen weer evenementen kunnen worden gehouden. Ook voor evenementen gelden 

namelijk de coronamaatregelen: 1,5 meter afstand en bij de meeste evenementen moeten 

bezoekers een zitplaats hebben. Dit brengt extra uitdagingen met zich mee bij het organiseren van 

een evenement en ook bij het toetsen en beoordelen van een evenementenvergunning. Het zal dus 

een aantal weken duren voordat de eerste evenementen weer plaatsvinden. 

Landelijk toetsingskader 

Aanvragen voor een evenementenvergunning worden getoetst aan een landelijk integraal 

toetsingskader en de regels uit de noodverordening. Het toetsingskader en de nieuwe 

noodverordening zijn op dit moment nog niet beschikbaar. De verwachting is dat deze vanaf 1 

augustus beschikbaar zijn. Dan is voor een organisator, die verantwoordelijk is voor het naleven 

van de nieuwe eisen, meer bekend waar bij het organiseren rekening mee gehouden moet worden 

en welke maatregelen vereist zijn. 

Houdt rekening met 6 weken 

Al met al zal de behandeling van een aanvraag om een “corona 2020-evenementenvergunning” 

langer gaan duren dan voorheen. Voor de behandeling van een aanvraag moet rekening worden 

gehouden met een periode van minimaal 6 weken. We doen er alles aan om vergunningen zo snel 

mogelijk te verlenen. De aanvraagprocedure verloopt via de reguliere weg. 

 Per 1 juli gelden de volgende algemene regels: 

Algemene regels voor buiten 

• 1,5 meter afstand bewaren; 

• maximaal 250 personen (exclusief personeel); 

• in de horeca moet altijd gewerkt worden met een vaste zitplaats; 

• geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een 

reservering en een gezondheidscheck vooraf. 
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• in buitenlocaties met doorstroom van bezoekers, zoals dierentuinen, pretparken geldt geen 

maximumaantal personen per ruimte maar wel de 1,5 meter afsta 


