LOCATIEONDERZOEK SINKSENFOOR
ADVIES AGEV (adviesgroep over evenementenveiligheid)
Algemeen:
 Naleven bepalingen politiecodex (o.a. voorwaarden om het risico op brand en paniek te
beperken – Titel 3, hoofdstuk 6)
 Opmerkingen AGEV:
o Voldoende afstanden tussen de attracties laten.
o Brand- en veiligheidsdoorgangen voorzien.
o Voldoende evacuatiewegen voorzien.
o Aantal hydranten exclusief voor brandweer voorzien.
o Voldoende verhardingen voorzien voor wagens.
o Voldoende toegangen voor veiligheidsdiensten voorzien.
o Draagkracht, gewicht van attracties onderzoeken.
o Ondergrond moet geschikt zijn voor dagelijkse opkuis – mogelijk ondergrondse
afvalunits voorzien (type sorteerstraat) zodat afval efficiënt verwerkt en opgehaald
kan worden.
o Toegangswegen goed bewegwijzeren (voor dienstvoertuigen met codering werken) +
duidelijk plan van parkeermogelijkheden in de buurt.
o Ruimte voorzien voor opstelling commandopost.
 Plan met intekening attracties, woonwagens ed van de Sinksenfoor moet elk jaar opnieuw
tijdig ter advies worden voorgelegd.
Specifiek naar voorgestelde locaties:
Naar gebruikte oppervlakte en indeling van het terrein is het niet toegelaten om de toestand van de
Sinksenfoor zoals op de Gedempte Zuiderdokken letterlijk over te nemen. Zo mogen er op de nieuwe
locatie geen woonwagens tussen de attracties staan, en moeten alle preventieve
veiligheidsdoorgangen strikt gerespecteerd worden.
A. Konijnenwei:
 Stabiliteitstesten voor ondergrond nodig + verharding voorzien.
 Investeren in waterafvoeringssysteem.
 Beveiliging naar spoorlijn voorzien.
 Overlast voor Karel De Grote hogeschool tijdens examenperiode?
 Afstand t.o.v. autosnelweg respecteren.
 Drukke verkeersas: extra organisaties leiden tot saturatie verkeerswegen.
B. Spoor Oost:
 Omheining mag geen hinder vormen.
 3de toegang is essentieel én in beide richtingen van de Singel (knippen middenberm).
 Extra toegang aan zijde Singel voorzien?
 Kruispunt ontsluiten.
 Verkeersoverlast wanneer er evenementen in Lotto Arena en/of Sportpaleis doorgaan,
op reguliere dagen relatief vlotte toegangsweg.
 Afspraken maken met De Lijn.
 Geluidsoverlast: ZNA Stuivenberg mee betrekken.
 Geen takeling mogelijk op privaat terrein door politie (enkel op openbaar domein).
 Interferentie met activiteiten op spoorweg (bijv. chemische wagons).
Na ontleding van de risico’s en veiligheidsaspecten gaat de voorkeur van AGEV – over beide
voorgestelde locaties – uit naar Spoor Oost.

