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Hoe voorkom je dat het onveilig wordt en we
geen Hoekse taferelen meemaken?
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Zoals ik eerder in het gesprek over Prinsjesdag
zei, is niet alles 100% te voorkomen en te
beveiligen. Daarom staat of valt een evenement
bij een goed en evenwichtig veiligheids- en
calamiteitenplan.

De organisator zorgt voor een goed en evenwichtig calamiteitenplan in overleg met de plaatselijke
brandweer c.q. gemeente. Daarin kan ook het beveiligingsbedrijf zijn steminbreng hebben.
Argus Security International kijkt in de meeste gevallen mee over de schouders van de organisator en
adviseert daar waar iets nog ontbreekt of toegevoegd kan worden, waardoor het calamiteitenplan nog
beter en veiliger wordt.
Daarnaast zorgt het beveiligingsbedrijf voor een goed en evenwichtig veiligheidsplan, het is in wezen
een risicoanalyse. In een risicoanalyse komt alles wat maar met beveiliging heeft te maken aanbod en
sommige gevallen kan het overlappen met het calamiteitenplan. Wat er allemaal in zo’n risicoanalyse
voorkomt te veel om even een paar zinnen op te noemen, maar de doelgroep is een van. Is het een
gratis evenement, waar wordt het gehouden, welke bekende Dj’s doen er aan mee zijn maar een paar
voorbeelden.
Eigenlijk is het een analyse van wat er allemaal mis kan gaan en hoe beheers je dat dan.
Een goede samenwerking met de politie, brandweer en gemeente is van levensbelang; daarom is het
ook belangrijk dat al deze partijen regelmatig met elkaar om de tafel om de voortgang naar het
evenement te bespreken.
Mochten er indicaties zijn vanuit de politie dat er relschoppers op het evenement zullen afkomen, hoe
bereidt het beveiligingsbedrijf zich daarop, wat mogen zij wel en wat mogen zij niet. Wat is de rol van
de politie hierin e.d?
Het is een samenspel van de organistoren met het beveiligingsbedrijf, de gemeente, politie en de
brandweer en als het ergens hapert of niet loopt dan kunnen er vervelende dingen gebeuren zoals bij
Hoek van Holland (Veronica Sunset Grooves, 22-08-2009).
Alhoewel je je wel moet afvragen of bij een betere organisatie van de Hoekse evenement het niet was
voorgevallen, sommige dingen zijn bijna niet te voorkomen. Als persoon e.o. personen iets in hun hoofd
hebben is/zijn ze/hij er heel moeilijk van af te brengen/houden.
In het geval van het Royal Beach Concert op 05 juni a.s. in Den Haag is er nog steeds geen deugdelijk,
goed en evenwichtig veiligheids- en calamiteitenplan afgegeven met als resultaat de burgermeester van
Aartsen nog steeds geen vergunning heeft verstrekt.
Dat is bijna de enige manier om toekomstige Hoekse taferelen te voorkomen c.q. tegen te gaan en dat
daarbij het plezier van de concert ondergeschikt is aan de algemene veiligheid is een must.
“Beter voorkomen dan genezen.”

