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uittreksel uit het register
van de gemeenteraadszittingen
cE|lltuU'J;Ac
Gemeenteraad
27 juni 2016

Vrije tijd/veiligheid
aanvaarding.

-

Bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) AVS Balloonmeeting 2016 -

aanwezig Odette VAN HAMME, voozitter
Koen LOETE - burgemeester;
Freddy DEPUYDT, Chr¡stophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, R¡ta DE CONINCK, Bob
D'HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERï, schepen/voozitter OCMW zonder stemrecht;
Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Caroline D'AUBIOUL, Filip LECOMPTE,
Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE, Rudi DESMET, Paul
VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS en Ann EGGERMONT, Hilde LAMPAERT, Peter DE GRAEVE, Sofie
VERMEULEN en Janick SMESSAERT, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de wet van 29

juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motiveringsplicht van

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 31 december '1963, de wet van 28 maart 2003, het koninklijk besluit
betreffende de nood- en interventieplannen van 16 februari 2006 ;
Gelet op de omzendbrief NPU-1 betreffende de nood- en interventieplannen van 26 oktober 2006

;

Gelet op zijn besluit van 25 februari 2008 houdende de goedkeuring van het algemeen nood- en
interventieplan stad Eeklo;

Overwegende dat in de risico-inventaris en risicoanalyse van het algemeen nood- en
interventieplan (ANIP) vermeld wordt dat voor de AVS Balloonmeeting een bijzonder nood- en
interventieplan zal opgesteld worden ;
Gelet op het canvas dat ter zake werd opgesteld door de provincie Oost-Vlaanderen

;

Overwegende dat dit canvas als basis dient voor het BNIP, verder aangevuld met specifieke lokale

informatie

;

Gelet op het voorstel van BNIP, zoals het werd uitgewerkt door de stedelijke veiligheidscel, in
samenwerking met de ambtenaar noodplanning ;
Overwegende dat dit BNIP enkelvan kracht is op 30 en 31 juli 2016;
BESLUIT:
Eniq artikel

Het bijzonder nood- en interventieplan voor de AVS Balloonmeeting 2016 wordt als bijlage bij
onderhavige beslissing aanvaard.
Namens de gemeenteraad,

GREMBERGEN
stadssecretaris
Meike VAN

Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de stadssecretaris
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt.

Odette VAN HAMME
voorzitter gemeenteraad

.be Oost-Vlaanderen
Federale dienst gouverneur
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AVS Balloonmeeting
(30 en 31 juli 2016)
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Bíj zonder no o d- en ínterú en,t¡eplun
Wetteläke basís
Gelet op het KB van 16 februari 2006, houdende de bijzondere en algemene noodinterventieplannen en de ministeriële omzendbrief NPU-1 betreffende de noodinterventieplannen dd. 26 oktober 2006 heeft de stad Eeklo en in het bijzonder
veiligheidscel van de stad een bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) opgesteld voor
AVS Balloonmeeting 201 6.

en
en

de
de

Rlísíco - o;no,lu s e AVS B ø,llo onrr¡.e etíng

.
.
.
.

Aantaltoeschouwers t8.000 op zaterdag en t10.000 op zondag
Aantal deelnemende warme luchtballonnen: + 65
Eeklo is twee dagen gastheer voor de AVS Balloonmeeting
o 30 juli: animatieprogramma, opst'tjgen warme luchtballonnen en nightglow.
o 31 juli: animatieprogramma, opstijgen warme luchtballonnen.
TUdens de AVS Balloonmeeting wordt een verkeersvrij circuit ingevoerd in de
omliggende straten rond de terreinen van de stedelijke sporthal. Deze straten zijn
enkeltoegankelijk voor bewoners, hulpdiensten en ballooningcrews. Het verkeer in
de stad ondervindt hier hinder van. Bijkomend krijgt de stad, door de publieke
belangstelling, een massa voertuigen en fietsers te verwerken.

Op basis van zowel de wettelijke basis als de risico-analyse werd beslist om een stedelijk en
multidisciplinair b'rjzonder nood- en interventieplan op te maken voor de AVS Balloonmeeting
2016.
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7.

Beschrijuíng uørt het betrokken rísico en het
b ep a,leln ú øtt de no o þlønníng szone

t.t

Otnschrüuíng

eu

enement

Op 30 en 31 juli vindt de 31ste AVS Balloonmeeting plaats. Deze Balloonmeeting is een
tweedaags gebeuren waarbij de deelnemende warme luchtballonnen (t65) drie maal
opstijgen van op de terreinen aan de stedelijke sporthal te Eeklo. Tevens is er op de twee
dagen telkens een aangepast animatieprogramma. Deze activiteiten in combinatie met mooi
weer kan er voor zorgen dat er op zaterdag en zondag telkens tussen de 8.000 en 10.000
mensen naar Eeklo afzakken om dit spektakelte bezichtigen.

Door de grote publieke belangstelling en het opstijgen van ongeveer 65 warme
luchtballonnen op een beperkte ruimte en op korte tijd zorgt ervoor dat er extra aandacht
dient te worden geschonken aan de veiligheid van het publiek en van de deelnemende
ballooningcrews. Tevens dient er ook aandacht te gaan naar de omliggende straten en het
centrum van de stad in functie van wildparkeren, overlast van publiek en de oversteek van
het publiek op de drukke N9 en Oostveldstraat.

t.z. Ouerzícht uøn de belsngríjkste euenetnenten
Zaterdao 30 iuli
16u00-18u00: "De week van Niels" Live uitzending door radio 2 nationaal vanop de
sportterreinen.
17u00: Ronald McDonald kindershow
1 7u30: Klutske kindershow
18u30: Demo modelballons speciale shapes
19u00: opstijgen 65 warmelucht ballonnen
20u00: Jo Vally
20u45: Coco jr. and the ALL Stars
22u30: Nightglow

Zondao 31 iuli
05u30:
16u00:
16u30:
18u00:
18u30:
18u30:
19u00:
20u30:
21u45:

ochtend vaart (t 25 warmelucht ballonnen)
Ronald McDonald
Stories TV "Visite muziekspecial"
Princessia (studio 100)
Dansact dosnschool Movimento
Demo modelballons speciale shapes
opstijgen 65 warmelucht ballonnen
Lukrak
Family band

22u30 : Prijsuitrei

ki

ng
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3.

B ep ø,len u øn

de no o dplanníng szone

Rode zone

Zone begrensd door de straat gelegen voor de sporthal tussen
de B.L.Pussemiertraat en het Zonnepark, Scoutspad,
Sportlaan, B.L.Van Dammelaan, Broederspad.

Oraniezone: Zone begrensd door B.L.Pussemierstraat, Oostveldstraat,
Sportlaan, B.L.Van Dammelaan, Zonnebloemstraat en
B.L.Pussemierstraat.
Gele zone:

Zone begrensd door de volgende vier kruispunten:

.
¡
r
r

Kruispunt K.Astridplein, Oostveldstraat, Visstraat

en

Stationsstraat
Kruispunt Oostveldstraat en Kriekmoerstraat
Kruispunt Kriekmoerstraat en Vrombautstraat

Kruispunt Vrombautstraat, Peperstraat,
Blommekens en Rabautstraat

5
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z.

Bíjzondere ín,teruen,tíetníddelen

z.t. Díscíplíne t
Algemene leiding:
Ka

pitein-bevelhebber Patrick Wallaert

CP.OPS:
Zalerdag: Lt. Patrick Carton
Zondag: Lt. Tom Roesbeke

Dispositief:
Op zaterdag en zondag worden telkens 10 brandweermannen voozien waarvan 1 officier en
9 manschappen.

lngezet materiaal:
Op zaterdag en zondag:
1 autopomp
1 tankwagen 14000 I
Voldoende draagbare poeder blustoestellen tijdens het opstijgen van de ballonnen

z.z. Díscíplíne z
CP-OPS:
Speeckaert Sebastien

Ziekenwagens:

1RK

Hulpposten (RK) op de site: 3 mobiele ploegen
Duur van de inzet:

c
.

Zaterdag: van 17u00 tot 23u30
Zondag: van 15u00 tot 22u00

VMP:
3 kleedruimtes van het sportcomplex achter basketbalzaal. Deze ruimte wordt ook gebruikt
als vaste hulppost tijdens het evenement.

lnzet middelen:
Zate

30 uli:
Leidinq

Geneesheren Paramedici

Staf

Tulppost 1 (mobiel)
lulppost 2 (mobiel)
-lulppost 3 (mobiel)

/MP

1

3P-OPS
Ziekenwaqens

Hulpverleners

Iotaal

3
3

3
3

3

3

1

2
1

2

2

12

13

-oqistiek

ïotaal

1
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31

Leidinq

Geneesheren Paramedici

Staf

lulppost 1 (mobiel)
lulppost 2 (mobiel)
lulopost 3 (mobiel)
\/MP
3P-OPS
Ziekenwaqens

1

Hulpverleners

Iotaal

3

3

3

3

3

3

1

2
1

-oqistiek
fotaal

1

2

2

12

13

Ziekenhuizen:
Eeklo

M

Alma

-

09-376 0475

Moeie 18

Hems (landingsplaats medische evacuat¡e)
AZ Alma Eeklo
Opstijgterrein

Afvoer van slachtoffers:
Wordt uitgevoerd door het Rode Kruis voor zowel de deelnemers aan de manifestaties als de
toeschouwers. lndien de ziekenwagen van het Rode Kruis niet beschikbaar is wegens
opdracht afuoer slachtoffer wordt de CP-OPS hiervan venruittigd zodal hulpcentrum 100 kan
ingeschakeld worden.

Calamiteiten:
MIP wordt opgestarb door hulpcentrum 100.

Bij calamiteiten wordt de hulppost uitgebreid met de basketbalzaal en 113 van de grote
sporthal naast de basketbalzaal. Preliminaire triage van slachtoffers gebeurt buiten de
sporthal langs de kant van het opstijgterrein. De niet-gewonden worden opgevangen in 1/3
van de grote sporthal en de gewonden worden opgevangen in de basketbalzaal.

Way in en way out van de ziekenwagens
De ziekenwagen(s) gebruik(t)(en) volgende aan- en afuoenruegen tussen M Alma en de
vaste hulppost:
Wav in: N9, Oostveldstraat, Burg. L. Pussemierstraat
Wav out: Burg. L. Pussemierstraat, Roze, Rabautstraat, Boelare,
Tieltsesteenweg, Moeie

7
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2'3. Díscíplíne g
Algemene leiding:
HCP Antoinette Vanden Bossche

CP-OPS:
CP Carlos Boone

Verkeersregeling door de lokale politie:
Kanalisatie van het verkeer door politieambtenaren van de politiezone Meetjesland Centrum
op kruispunten van gewestwegen.

Toezicht op de site van het evenement:
Tijdens het evenement zullen politieambtenaren van de politiezone Meetjesland Centrum
toezicht houden op de publiekszones en instaan voor de kanalisatie van het doorgaand
verkeer en de verkeerscirculatie in het verkeersvrij circuit.

2.4. Díscíplíne ¿
Algemene leiding:
HeidiSteenbeke
Naast het normaal werkregime worden extra ploegen voorzien op volgende dagen:
Zalerdag 30 juli: vanaf 13 uur tot einde (! 24u)
Zondag 31 juli: vanaf 14 uurtot einde (!24u)

z.s. Díscíplíne 5
Algemene leiding:
Katty Van de Voorde

2.6. CP.OPS
De CP-OPS wordt geTnstalleerd in de cafetaria boven de basketbalzaal van

het

sportcomplex, Burg. L. Pussemierstraat 157,te Eeklo.

2.7. GCC
Als het GCC

samengeroepen wordt, komen
schepenzaal, lndustrielaan 2 te Eeklo.

de leden bijeen in het

stadskantoor,

2.8. Ilulpcentrtnn loo
Zo er zich ongevallen voordoen zowel buiten de noodplanningszone als wanneer binnen de
noodplanningszone de ziekenwagen van het Rode kruis niet beschikbaar is, dient
onmiddellijk contact opgenomen te worden met het hulpcentrum 100 dat zorgt dat de nodige
middelen worden uitgestuurd.

z.

g. Rend"ez Vous punt hulpdíensten

Parking Bushalte De Lijn, Koningin Astridplein, te Eeklo

B
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S.

,íjn

De gegeuens uø;rr persorten díe specífrek betrokken
bíj de AVS Bø,llooll;rr.eetín,g

Orgølnísø:tíe
Naam verantwoordeliike
Guy Bral (voorzitter)

telefoonnummer

Kris Wille (vluchtd irecteu r)

Díscínlíne

t

Naam verantwoordeliike
Patrick Carton (zaterdag)
Tom Roesbeke (zondaq)

telefoonnummer

Díscíplíne z
Naam verantwoordeliike
Sebastien Speeckaert
Bii MIP eerste MUG-arts

telefoonnummer

Díscíplíne s
Naam verantwoordeliike
Carlos Boone

telefoonnummer

Díscíplíne ¿
Naam verantwoordeliike
Heide Steenbeke

telefoonnummer

Díscíptíne s
Naam verantwoordeliike
Katty Van de Voorde

telefoonnummer

I
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4.

Ongeuø"Ilenscencffío's ett de ínteraen,tíeprocedttres
uoor eLk scenørío

ln elk van de volgende scenario's dient de CP-OPS onmiddellijk verwittigd te worden.
4.

l. Alg etnene scenørío's

a

Verkeersregeling door de politie, eventuele takeling. Zonodig omleiding op initiatief
lokale politie (indien mogelijk in samenspraak met organisator).

.

W!lC.@
Controle door lokale politie (verkenning), eventueel takelen (vooral op strategische
plaatsen).

.

@
Opstijgen luchtballonnen uitstellen

of

annuleren

in

samenspraak met meteo-

verantwoordelijke.

o

Brand en calamiteiten binnen de noodplanninqpzone
Het verkeersvrij circuit wordt door de hulpdiensten gevolgd.

4.

.

z.

So e eífreke s censrío's
(kinderen, honden en verkeersagressie)
gebruik van nadarhekken
inzet van stewards ter controle op de parkings voor deelnemers en VIP's
opstellen van PV ter plaatse i.g.v. verkeersagressie (of uitgesteld in tijd)

a

Grote concentratie van publiek ter hooqte van podium. kermis...

Bij te grote concentratie publiek (verdrukkinggevaar, paniek,...) wordt het
opstijgterrein opengesteld om publiek te ontsluiten (enkel wanneer er geen
ballonnen op het terrein aanwezig zijn).
a

Verstorinq van de openbare orde
optreden van de lokale politie
bevriezen situatie en afzonderen van het terrein
eventueel ad ministratief aanhouden

10
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Calamiteit tiidens het opstiiqen luchtballonnen
Bij het opstijgen staan op elke hoek van het terrein brandweermannen klaar met
draagbare poeder blustoestellen
Zowel in de B. L. Van Dammelaan als in het Scoutspad staat tijdens het opstijgen
een brandweervoertuig paraat
Drank- en eetstandies op het terrein
Zaterdagmiddag doet de brandweer een veiligheidsrondgang langs alle drank- en
eetstanden. Pas na goedkeuring mogen de standen gebruikt worden

11
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5.
a

Orgønísøtíe uutt de coördínøtíe

CP-OPS : cafetaria boven basketbalzaal, Burg. L. Pussemierstraat 157 te Eeklo
Te bereiken op: tel09-238 4272
fax 09-238 4272

ln de CP-OPS zitten permanent enkel de verantwoordelijken voor de lokale
en Rode Kruis. Bij noodsituaties voegen de

politie, brandweer

verantwoordelijken van de andere disciplines zich bij de CP-OPS.
Bezetting

Dir CP-OPS
Dir BW
Dir Med
Dir Pol
Rode Kruis

Openinq:
a

Patrick Wallaert
Patrick Carton (zat)/ Tom Roesbeke (zon)
Bijopstarten MIP - MUG-arts
Carlos Boone
Sebastien Speeckaert

Zaterdag 30 juli vanaf: 15u00
Zondag 31 juli vanaf: 14u00
Stadskantoor (schepenzaal) lndustrielaan 2 te Eeklo
Te bereiken op tel 09-218 28 00

GCC

a

Bezetting

Burqemeester
Ambtenaar noodplanninq
Discipline 1
Discipline 2
Discipline 3
Discipline 4
Discipline 5

Openinq:

Koen Loete
Nick Piepers
Patrick Wallaert
Geert Arno of Thomas Van Autreve
Antoinette Vanden Bossche
Meike Van Gremberqen
Katty Van de Voorde

'30 na verwittiging
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6.

Beschertníngsrnastregelen uø;n de person.err eÍt

goederen
Ter bescherming van personen en goederen worden tijdens het evenement

volgende

middelen ingezet:
Nadar
Hekkens
Lint
Stewards

.
.
.
.

B

ij

komend zijn er

.
.

vei I ig heid sproced u res u itgesch

reven voor:

Take-off
Nightglow

Zie bijlage F

uun de coördínøtíe

7.

Cafetaria boven basketbalzaal, Burg. L. Pussemierstraat 157 te Eeklo
Stadskantoor (schepenzaal) lndustrielaan 2 te Eeklo

CP.OPS:
GCG:

8. Wíjze ett procedtne

uø;tt

ínforrnerert uørr de

ten en de beuo
Leiding
De Dir-CP-OPS regelt vanuit de CP-OPS het gebruik van de gespreksgroepen via Astrid. De
hiernavolgende principes gelden bijgevolg enkel mits hij geen andere richtlijnen verstrekt.

Communicatie tussen het GGC en CP-OPS en tussen de verschillende DIR's in
de CP-OPS
ln principe gebeurt de radioverbinding tussen het gemeentelijk Coördinatiecomité (GCC) en
de CP-OPS via de gespreksgroep GB EEKLO C.

Communicatie binnen de disciplines op het terrein
De DIR's van de disciplines binnen de CP-OPS treden met hun mensen in contact via
volgende respectievelijke gespreksg roepen:

.

I

(Hulpverleningsoperaties):
Communicatieschema zie bijlage G

discipline

via gesprekgroep Astrid GB Eeklo

5;

. discipline 2 (Medische,

sanitaire en psychosociale hulpverlening):Rode kruis via
radio frequentie 157.830 I\AHZ (kanaal 5), tijdens een noodsituatie bepaalt
hulpcentrum 100 de gespreksgroep;

. discipline 3 (politie van de plaats van de noodsituatie): via gespreksgroep Astrid MC

oo;

13
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. discipline 4 (logistiek steun): via de eigen frequenties of communicatiemiddelen van
die diensten . Zij vaardigen daartoe een verbindingsofficier af in de CP-OPS of zorgen
ervoor dat de nodige zenders uitgewisseld worden in de CP-OPS;

. de 100 centrale: via de gespreksgroep Astrid OVLA WEST 01.
Dit brengt met zich mee dat alle DIR's over twee radio's dienen te beschikken
Bijlage C: communicatieschema

Communicatie tussen piloten onderl¡ng:
Via radio frequentie 122.25\'AHZ

Communicatie met het publiek op het terrein:
Via de omroepinstallatie van de organisatie kan het publiek snel geïnformeerd worden.
Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de omroeper en tijdens piekmomenten(toekomen
publiek, grote drukte, klaarmaken ballonnen en opstijgen, nightglow) is er altijd één politieinspecteur in de directe nabijheid van de omroeper zodat er een bijna direct en snel contact
is tussen de CP-OPS en de omroeper om zo snel mogelijk berichten te verspreiden naar het
publiek toe.

Bevolking
De bewoners van de betrokken straten, zullen per brief in kennis worden gesteld van de
getroffen maatregelen en ontvangen hun bewonerskaart. De bewoners van de betrokken
straten, kunnen bij de receptie op het Administratief Centrum extra bewonerskaarten
aanvragen. Deze bewonerskaart laat de bewoners toe om met hun wagen door het
verkeersvrijcircuit te rijden.
ln geval van incident kunnen de bevolking en de toeschouwers geTnformeerd worden door
middelvan:
. de omroepinstallatie op de voertuigen van de lokale politie;
¡ onìroêpinstallatie organisatie;
. de communicatie- en informatieambtenaar van de stad.

g.

Ac:ndttídíng ucnt defunctÍe Dín-CP-OPS

De normale regels voor het opnemen van de functie van D|r-CP-OPS gelden tijdens de AVS
Balloonmeeting

70. Geagrafische sifuatÍe uørtt de AVS
Bijlage A en B

14
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17. De ølgeÍnene gegeuens betreffende de orgø;nísø:tíe
uclt de AVS Bo.Iloonrneetíng
Telefoon
Algemeen coördinatie: Guy Bral
Vluchtdirecteur: Kris Wille
Penninqmeester: Erik Wille
Technisch ierreinverantwoordelij ke
Geert Van Kerckvoorde
Secretariaat
CP-OPS
Politie:
Zaterdao en zondaq: CP Carlos Boone
Technische dienst:

HeidiSteenbeke
Patrick Vanpeene ( Elektriciteit)
Antoine (openen sporthal)
Communicatie: Katty Van de Voorde
Omroeper: David Van Ooteqhem
Geluid 28 events:
Tim Hooft
Brandweer:
Zaterdag: Lt. Patrick Carton
Zondao: Lt. Tom Roesbeke
Verantwoordelijke Rode Kru is:
Sebastien Speeckaert
Vande Walle Bram (VMP)
Kiwanis:
Paul Ruebens
De Keyzer Michel (VlP verantw)
Dobbelaere Tania (VlP en restaurant)
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72. De

szone

12.1.fnstelling van de perimeters
Zaterdaq 30 iuli en zondaq 31 iuli
Rodezone:
I
Zone begrensd door de straat gelegen voor de sporthal tussen de
B.L.Pussemierstraat en het Zonnepark, Scoutspad, Sportlaan, B.L.Van Dammelaan,
Broederspad en

I

B. L. Pussemierstraat.

Oranje zone:

Zone begrensd door B.L.Pussemierstraat, Oostveldstraat, Sportlaan,

B.L.Van

Dammelaan, Zon nebloemstraat en B.L. Pussemierstraat.

tr

Gete zone:
Zone begrensd door de volgende vier kruispunten:
Kruispunt K.Astridplein, Oostveldstraat, Visstraat en Stationsstraat
Kruispunt Oostveldstraat en Kriekmoerstraat
Kruispunt Kriekmoerstraat en Vrombautstraat

¡
.
o
¡

Kruispunt Vrombautstraat, Peperstraat, Zandvleuge, Blommekens

en

Rabautstraat

l.2.2. Bijzondere verkeersmaatregelen
Zie politieverordening Bijlage D

12.8. Andere risicovolle
a

inrichtingen en activiteiten

Op zaterdag en zondag komen duizenden toeschouwers naar Eeklo afgezakt per
fiets, auto en (stoom)trein. Deze toeloop zorgt voor extra verkeersdrukte in het
centrum van de stad en op de toegangswegen naar het terrein.

a

O

a

Na het einde van de programmatie blijvèn heel wat toeschouwers rond het terrein
hangen en/of trekken het centrum van de stad in. Dikwijls zorgt dit in combinatie met
teveel alcohol en warm weer, in de vroege uurtjes, voor overlast, vandalisme en
vechtpartijen.

Op het terrein staan er drank- en

eetstandjes voorzien

van gas-

elektriciteitsaansluiting.
Op het terrein is een kermis met o.a. botsautootjes, schietkraam enz....
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