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Vierdaagsefeesten 2019 
 
Dit jaar vindt van zaterdag 13 t/m vrijdag 19 juli 2019 de 50ste editie van de 
Vierdaagsefeesten plaats. Een extra feestelijke jubileumeditie! Iets dat je terugziet in onze 
nieuwe huisstijl met nieuwe leus “Vier de feesten!” en in ons programma onder de 
verschillende, nieuwe categorieën, zoals Nimweegs gezellig en I ♥ Music. 
 
Verspreid over zeven dagen vinden tijdens de Vierdaagsefeesten ruim anderhalf miljoen 
mensen hun thuis in Nijmegen. De vertrouwde opzet van het grootste evenement van 
Nederland blijft hetzelfde. Na de opening van de 50ste Vierdaagsefeesten op zaterdag, volgt 
op zondag een grootse vuurwerkshow. Dinsdag starten we met de Kidsloop. Woensdags 
kleurt het tolerante Nijmegen roze, in het teken van acceptatie en diversiteit. Op vrijdag 
wordt afgesloten samen met de wandelaars van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen 
Nijmegen. 
 
Speciaal voor jou, als ondernemer, is dit Oranje Boekje met informatie opgesteld. In het 
eerste deel van dit boekje vind je algemene informatie over de Vierdaagsefeesten. In het 
tweede deel vind je alle informatie over voorwaarden en vergunningen.  
 
 
Met vriendelijk groet, 
 
Stichting Vierdaagsefeesten 
 

 

 

  



2

Deel I 
Algemene informatie 
Inhoudsopgave 
1 Tijden Vierdaagsefeesten 2019 ..................................................................................................... 3 

2 Openingstijden Centrum ............................................................................................................... 3 

3 Inschrijfprocedure .......................................................................................................................... 4 

3.1 standplaatsen ........................................................................................................................ 4 

3.2 Terrassen en podia ............................................................................................................... 4 

4 Bestellen facilitaire materialen ..................................................................................................... 5 

5 Op- en afbouw ................................................................................................................................ 6 

6 Toegankelijkheid Binnenstad tijdens feesten .............................................................................. 8 

7 Parkeren ........................................................................................................................................ 10 

7.1 Bezoekersvergunning ......................................................................................................... 11 

7.2 Parkeervergunning of abonnement .................................................................................. 11 

7.3 Parkeerplaats op eigen terrein .......................................................................................... 11 

7.4 Parkeergarages alleen voor abonnementhouders ........................................................... 12 

7.5 Overige parkeergarages ..................................................................................................... 12 

7.6 P + R ..................................................................................................................................... 13 

8 Afval ophaaldienst........................................................................................................................ 14 

9 Veiligheid ...................................................................................................................................... 14 

9.1 EHBO .................................................................................................................................... 14 

9.2 Brandveiligheid ................................................................................................................... 14 

9.3 Beveiliging ........................................................................................................................... 15 

9.4 Crowdmanagement ............................................................................................................ 15 

9.5 Crowdcontrol ...................................................................................................................... 16 

10 Slecht weer scenario .................................................................................................................. 17 

11 Contactgegevens ........................................................................................................................ 19 

12. 1 Vragen en klachten .......................................................................................................... 20 

 



3

1 Tijden Vierdaagsefeesten 2019 
 

START 
zaterdag t/m vrijdag 
De buitenpodia starten, afhankelijk van de locatie tussen 14:00 en 15:00 uur of tussen 18:00 
en 20:00 uur. De kinderprogrammering start op enkele locaties rond het middaguur (12:00).  

SLUITING 
zaterdag t/m donderdag 
Buitenpodia en vermaak tot 00.30 

Buitenbarren en terrassen tot 02:00 

Vrijdag 
Buitenpodia en vermaak tot 01:00 

Buitenbarren en terrassen tot 02:00 

Na afloop van de buitenprogrammering (sluiting om 00.30 uur van zaterdag t/m donderdag 
en 01.00 uur op vrijdag) blijven de terrassen (dus zonder muziek) open tot 02.00 uur. Na 
02.00 uur zijn de afspraken gelijk aan de reguliere afspraken gedurende het gehele jaar.  

Voor het programma en alle evenementenlocaties, kijk op onze website of download de app. 

2 Openingstijden Centrum 
 
De meeste winkels zijn tijdens de Vierdaagsefeesten geopend tussen 09.00 en 18.00 uur. Op 
koopzondagen tussen 12.00 en 17.00 uur. Kijk voor de openingstijden per winkel op 
centrumnijmegen.nl 

Zaterdag 13 juli: 09.00 uur – 17.00 uur 

Zondag 14 juli: 12.00 uur – 17.00 uur (koopzondag) 

Maandag 15 juli: 11.00 uur – 18.00 uur 

Dinsdag 16 juli: 09.00 uur – 18.00 uur 

Woensdag 17 juli: 09.00 uur – 18.00 uur 

Donderdag 18 juli: 09.00 uur – 21.00 uur (koopavond) 

Vrijdag 19 juli: 09:00 – 21:00 (sommige winkels gesloten i.v.m. de 4Daagse intocht)  



 

WEEKMARKT 
Tijdens de Vierdaagsefeesten is zoals gewoonlijk op zaterdag en maandag van 09.00 tot circa 
16.00 uur weekmarkt in het centrum. De weekmarkt staat op de Augustijnenstraat – Grote 
Markt – Burchtstraat en St. Jorisstraat (Kelfkensbos). 

3 Inschrijfprocedure 
 
3.1 standplaatsen 
Tijdens de Vierdaagsefeesten draagt Stichting Vierdaagsefeesten standplaatsen, 
vermaakcentra, evenementenpleinen en terrassen in de binnenstad voor ter 
vergunningverlening. Als regisserend organisator moet Stichting Vierdaagsefeesten zorg 
dragen voor een zo optimaal mogelijk programma-aanbod in de stad. Vermaakcentra en 
evenementenpleinen worden zo evenwichtig mogelijk verspreid over de binnenstad, 
terras(uitbreiding) vindt vooral plaats voor de eigen zaak en bij standplaatsen wordt daar 
waar mogelijk rekening gehouden met de toegang tot bijvoorbeeld horecagelegenheden, 
winkels en woningen.  

Een in enig jaar verleende vergunning wordt het volgend jaar in principe gecontinueerd. Er 
komt een standplaats vrij wanneer vergunninghouder aangeeft afstand te doen van de 
verleende vergunning en pluk. Ook kunnen zwaarwegende argumenten de oorzaak zijn om 
een locatie door een nieuwe partij in te laten vullen, en afscheid te nemen van de voormalige 
vergunninghouder. Ondernemers en organisaties die belangstelling hebben voor een nieuwe 
of vrijgekomen standplaats kunnen zich aanmelden via een inschrijfformulier te vinden op de 
website www.vierdaagsefeesten.nl. Aanmelden kan bij voorkeur na 1 september, maar in 
ieder geval uiterlijk voor 1 maart. Deze aspirant-deelnemers worden op een wachtlijst 
geplaatst. 

3.2 Terrassen en podia 
Voor het inschrijven van terrassen en podia kun je contact opnemen met Stichting 
Vierdaagsefeesten, contactpersoon Rowin van Wijhe (r.van.wijhe@vierdaagsefeesten.nl).  

Een terrasvergunning wordt afgegeven op het pand waarbij of waaraan het terras zich 
bevindt. Indien geen wijzigingen worden aangevraagd op de bestaande terrasvergunning 
(mits voorhanden) en de ondernemer de aanvraag voor de voordracht bevestigt, dan wordt 
een bestendiging van de bestaande terrasvergunning voorgedragen.  

Indien een extra uitbreiding van het terras wordt aangevraagd of het gaat om een nieuw 
terras, dan wordt in overleg met onder andere de Gemeente Nijmegen bekeken of dit 
mogelijk is. Aspecten als veiligheid, milieu, historie, diversiteit en samenwerking worden 
hierin afgewogen.  
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Een vermaakcentrum is een uitbreiding op een terrasvergunning en wordt altijd voorgedragen 
ten behoeve van omliggende horeca panden. Een vermaakcentrum heeft altijd, of participeert 
altijd in, (aantoonbare) live programmering. Op basis van de liveprogrammering wordt een 
vermaakcentrum voorgedragen voor een ontheffing op Art. 35. Deze ontheffing kan dus 
alleen verbonden zijn aan een vermaakcentrum of evenementenplein en niet aan een terras.  

Een evenementenplein heeft een dermate belangrijke functie voor het crowdmanagement, 
en/of een belangrijke geografische ligging, en/of een belangrijke programmatische invulling, 
dat ervoor gekozen kan worden dit uit te laten voeren door in de eerste plaats (wanneer de 
locatie vrijkomt) de omliggende horeca. Er kan echter ook worden gekozen voor een externe 
exploitant.  

Een in enig jaar verleende vergunning wordt het volgend jaar in principe gecontinueerd. 
Zwaarwegende argumenten (bijvoorbeeld op het gebied van financiën, veiligheid of 
samenwerking) kunnen oorzaak zijn om een locatie door een nieuwe partij in te laten vullen 
en afscheid te nemen van de voormalige vergunninghouder. Tevens kunnen 
vergunninghouders aangeven geen gebruik te willen maken van de vergunning.   

Ondernemers en organisaties die belangstelling hebben voor een nieuwe of vrijgekomen 
plaats kunnen zich via info@vierdaagsefeesten.nl aanmelden, contactpersoon Rowin van 
Wijhe. Ze doen dit bij voorkeur na 1 september, maar in ieder geval uiterlijk voor 1 maart. 
Deze aspirant-deelnemers worden op een wachtlijst geplaatst.  

Het voordragen voor een vergunning voor een nieuwe of vrijgekomen locatie 
(evenementenplein of vermaakcentrum) vanuit de wachtlijst gaat als volgt: Stichting 
Vierdaagsefeesten benadert een ondernemer/organisatie van de wachtlijst die past bij de 
locatie en de programmering die zij als regievoerder over het aanbod van het 
totaalevenement in de gehele stad voor ogen heeft. Wanneer meerdere 
ondernemers/organisaties in aanmerking komen, wordt hen gevraagd een conceptplan voor 
te leggen. Er wordt dan een keuze gemaakt waarin de volgende zaken worden afgewogen: het 
optimaal gebruik van de fysieke ruimte, de kwaliteit van de programmering, de samenwerking 
met andere ondernemers en organisaties, de kwalitatieve uitstraling, het innovatieaspect en 
de degelijkheid van de financiering. 

4 Bestellen facilitaire materialen 
 
Voor de Vierdaagsefeesten kunnen pachters facilitaire materialen bestellen via Boels. Het 
bestelformulier van Boels wordt meegestuurd met het inschrijfformulier. Op dit formulier kun 
je zien welke materialen te bestellen zijn, tegen welke prijs en welke voorwaarden eraan 
verbonden zijn. Bij het inrichten van het terrein of de standplaats, loopt men vaak tegen 
dezelfde dingen aan. Deze hebben we daarom hieronder even op een rijtje gezet. Een aantal 
aandachtspunten:  

• Bouwhekken met gekleurde zeilen zijn beperkt verkrijgbaar.  



• Zorg zelf voor voldoende verlengkabels voor de stroomaansluitingen.  

• Alle vaste kabels, stekkers en aansluitingen dienen te voldoen aan de in de Nederlandse wet 
(NEN 1010) gestelde eisen.  

• Tijdelijke elektriciteit- en waterinstallaties moeten voldoen aan de normen NEN 8020-20. 

• Blijkt bij controle door onze elektricien of andere instanties dat jouw installatie niet voldoet 
aan de eisen voor tijdelijke elektrische installaties, dan zal de stroom niet aangesloten of 
afgesloten worden. De kosten dienen door jou betaald te worden.   

• Stroomaansluitingen die kortsluitingen veroorzaken, worden afgesloten en pas weer 
aangesloten als de problemen door een erkende elektricien zijn verholpen. Het kan niet zo 
zijn dat standhouders omzet moeten missen omdat collega’s hun zaken niet in orde hebben. 
Eventuele storingen aan uw elektrische installatie dien je zelf te laten verhelpen. Prijzen voor 
water, riool en stroomaansluitingen kunnen afwijken indien extra werkzaamheden moeten 
worden verricht om de aansluiting te maken.  

• Jouw eigen elektricien kan je adviseren omtrent de juiste aansluitingen.  

• Vierdaagsefeesten kan alleen water en stroom leveren als er aansluitingen in de buurt zijn. 
Levering is onder voorbehoud en afhankelijk van beschikbaarheid en mogelijkheid per locatie. 
Het aantal aansluitingen is (helaas) niet oneindig.  

• Eventuele schades en/of manco’s worden op jou verhaald. 

• Materialen dien je retour aan te bieden zoals ze aangeleverd zijn.  

• Alle materialen worden in afspraak met Boels geleverd en opgehaald.  

• De facturatie gaat via Boels. De factuur dient op basis van de voorwaarden van Boels 
betaald te worden.  

5 Op- en afbouw 
 
OPBOUW 
Zorg ervoor dat de opbouw voor iedereen veilig verloopt!  

Let daarbij op de volgende punten:  

• Zorg ervoor dat het gebied waar wordt gewerkt, duidelijk aangegeven en afgezet is. Vaak 
kan het plaatsen van pylon of verkeerskegel al een hoop duidelijkheid verschaffen.  

• Als jouw medewerkers en het personeel van toeleveringsbedrijven fluorescerende hesjes 
dragen, vallen ze veel beter op.  
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• Je werkt in de openbare ruimte. Dat betekent dat je rekening dient te houden met iedereen 
die in de binnenstad loopt, rolt en/of rijdt. Laat bijvoorbeeld de laadklep niet open staan. 
Houd extra rekening met mindervaliden en slechtzienden.  

• Indien je tijdens de afbouwwerkzaamheden op of boven de openbare weg werkt, dienen 
verkeersmaatregelen getroffen te worden. Daarvoor dien je de volgende informatie (vóór 1 
maart) bij Stichting Vierdaagsefeesten aan te leveren:  

1. Straat – pleinnaam  

2. Datum opbouw  

3. Tijdstip opbouw  

4. Datum afbouw  

5. Tijdstip afbouw  

6. Situatieschets  

7. Omschrijving van gewenste afsluiting. In overleg met jou wordt bekeken of de afsluiting op 
het gewenste moment mogelijk is. Na aanlevering van de informatie ontvang je een antwoord 
van Stichting Vierdaagsefeesten per mail.  

• Laat jouw leveranciers van alle door hun geleverde materialen, de keuringsrapporten etc. 
meeleveren.  

• Tijdens de opbouw komen diverse controlerende instanties alvast bij je langs om te 
beoordelen of je aan de voorwaarden voldoet. Deze controles worden in de week 
voorafgaand aan en ook tijdens de week zelf uitgevoerd. Mocht je twijfelen aan bijvoorbeeld 
jouw constructie of wil je op een specifiek moment een controle laten uitvoeren, neem dan 
contact op met Stichting Vierdaagsefeesten (024-3233163). 

AFBOUW 
Vrijdagnacht worden (vracht-) auto’s toegelaten in de binnenstad zodra de politie de 
binnenstad vrij heeft gegeven voor het afbouwverkeer. Op de meeste locaties is dit na 02.00 
uur. Stichting Vierdaagsefeesten en verkeersregelaars hebben hier geen invloed op en kunnen 
hierover ook geen informatie verstrekken.  

Wachtende vrachtwagens die buiten de binnenstadafsluiting willen parkeren, mogen dit 
alleen op de daarvoor geschikte locaties doen. Wildparkeren kan tot gevaarlijke situaties 
leiden en is dus niet toegestaan. Politie en Bureau Toezicht van de Gemeente Nijmegen zien 
hier streng op toe.  

In verband met de weekmarkt moeten de Augustijnenstraat, de Grote Markt, de Burchtstraat 
en St. Jorisstraat (Kelfkensbos) vóór zaterdagmorgen 06.00 uur vrij zijn, zodat de weekmarkt 
kan opbouwen. Alleen in overleg met Stichting Vierdaagsefeesten kan voor sommige locaties 
een uitzondering worden gemaakt.  
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Samenwerken versnelt de afbouw.  

Het blokkeren van wegen, objecten of zelfs panden vertraagt daarentegen de gehele afbouw 
dermate dat dit alleen irritatie oproept. Houd daarom alstublieft rekening met elkaar.  

In een aantal gevallen is het makkelijker en prettiger om niet vrijdagnacht af te bouwen, maar 
bijvoorbeeld zaterdagochtend. Let op: dit is niet mogelijk op de eerder genoemde locaties in 
verband met de weekmarkt op zaterdagochtend.  

Als je pas na vrijdagnacht afbouwt, moeten wij jouw planning vooraf ontvangen. Deze 
plannen moeten voorgelegd worden aan de gemeente Nijmegen in verband met reguliere 
verkeersstromen. 

6 Toegankelijkheid Binnenstad tijdens feesten 
 
De binnenstad is van zaterdag 13 juli t/m vrijdag 19 juli 2019 vanaf 12:00 afgesloten voor al 
het doorgaande verkeer. Uitzonderingen worden gemaakt voor o.a. omwonenden en 
storingsdiensten. Stichting Vierdaagsefeesten verzorgt deze afsluiting en plaatst 
wegafzettingen die door verkeersregelaars worden bemand.  

Leveranciers  
De afsluiting van de binnenstad is deze week uitgebreid tot aan de singels. Denk eraan om je 
leveranciers te vragen of zij van zaterdag 13 juli tot en met vrijdag 19 juli voor 12.00 uur hun 
leveringen bij u bezorgen. LET OP! Op dinsdag 16 juli en woensdag 17 juli dienen de 
leveringen al voor 10.00 uur te geschieden.  Leveranciers worden na deze tijd niet door de 
afzettingen gelaten.   

Attentie: De Waalbrug is tijdens de hele renovatie afgesloten voor vrachtverkeer, touringcars 
en landbouwvoertuigen. Zij worden omgeleid via De Oversteek. Kijk voor meer informatie op 
de website van de Gemeente Nijmegen 
https://www.nijmegen.nl/nieuws/nieuwsdossiers/dossier-nijmegen-goed-op-weg/renovatie-
waalbrug/  

4Daagse wandelmarsen 
In verband met de doortocht van de 4Daagse wandelmarsen op dinsdag en woensdag, en de 
intocht op vrijdag, zijn een aantal straten in het centrum eerder dan 12.00 uur afgesloten.  

Dinsdag  
Vertrek 
Afsluiting van de volgende straten tussen 03.00 en ca. 09.30 uur: Wedren, Prins 
Bernharsstraat, Van Schevichavenstraat, Van Broeckhuysenstraat, Hertogplein, Gerard 
Noodtstraat, Sint Jorisstraat, Waalbrug (westzijde fiets-voetpad) en busbaan, Lentse 
Warande, Oosterhoutsedijk, Waaldijk tot Oosterhout.  
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Hierdoor ontstaan afsluitingen op: Ziekerstraat, Plein ‘44, Houtstraat, Ganzenheuvel, 
Augustijnenstraat, Burchtstraat, Hertogstraat.  

Terugkomst  
Afsluiting van de volgende straten tussen 09.30 en ca. 17.00 uur: Vossenpelssestraat, 
Laauwikstraat, Petuniastraat, Begoniastraat, Dorpsplein, Lentse Schoolstraat, fietstunnel, 
Grijftdijk-Zuid, busbaan, Waalbrug (westzijde fiets- en voetpad), Sint Jorisstraat, Gerard 
Noodtstraat, Van Broeckhuysenstraat, Van Schevichavenstraat, Prins Bernhardstraat, Wedren. 
 

Roze woensdag  
Doortocht 4Daagse wandelmarsen tussen 10.00 en 17.00 uur  

Vertrek 
Afsluiting van de volgende straten tussen 03.00 en 10.00 uur: Wedren, Prins Bernhardstraat, 
Coehoornstraat, Heyendaalseweg, Beulenlaan, Driehuizerweg, Kwekerijweg, Houtlaan, Oude 
Molenweg, van Peltlaan, Einsteinstraat, Marconistraat, Edisonstraat, Nieuwe 
Mollenhutseweg, Malder-Burchtstraat, Couwenbergstraat, Van Boetbergweg slechts 1 
rijstrook beschikbaar, Staddijk.  
 
Terugkomst  
Hierdoor ontstaan afsluitingen van 09.30 tot 17.00 uur op: Industrieweg, Cargadoorweg, 
Koopvaardijweg, Weurtseweg, Mercuriusstraat, Kanaalstraat, Waterstraat, Biezenstraat, 
Voorstadslaan, Lange Hezelstraat, Veemarkt, Waalkade, Voerweg, Hoogstraat, Burchtstraat, 
Hertogstraat, Sint Jorisstraat, Van Broeckhuysenstraat, Van Schevichavenstraat, Prins 
Bernhardstraat, Wedren.  
 

DONDERDAG 
Vertrek  
Afsluiting van de volgende straten tussen 03.00 en 10.00 uur: Wedren, Prins Bernhardstraat, 
Coehoornstraat, Heyendaalseweg, Beukenlaan, Driehuizerweg, Kwekerijweg, Houtlaan, Oude 
Molenweg, van Peltlaan, Einsteinstraat, Marconistraat, Edisonstraat, Nieuwe 
Mollenhutseweg, Malder-burchtstraat, Hatertseweg.  
 
Terugkomst  
Afsluiting tussen 09.30 en 17.00 uur: Kwakkenbergweg, Postweg, Dommer van 
Poldersveldtweg, van ’t Santstraat, Koolemans Beynenstraat, van Heutszstraat, 
Groesbeeksedwarsweg, Fort Kijk in de Potstraat, Coehoornstraat, Prins Bernhardstraat, 
Wedren.  
 

VRIJDAG: Intocht 4Daagse wandelmarsen  
Na de laatste feestelijke kilometers over de Via Gladiola (Sint Annastraat en Oranjesingel), 
aangemoedigd door het enthousiaste publiek langs het parcours, finishen de 4Daagse 
wandelaars op de Wedren.  

Vertrek 
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 Afsluiting van de volgende straten tussen 03.00 en 10.00 uur: Wedren, Prins Bernhardstraat, 
Coehoornstraat, Heyendaalseweg, Beulenlaan, Driehuizerweg, Kwekerijweg, Houtlaan, Oude 
Molenweg, van Peltlaan, Einsteinstraat, Marconistraat, Edisonstraat, Nieuwe 
Mollenhutseweg, Malder-Burchtstraat, Couwenbergstraat, Van Boetbergweg slechts 1 
rijstrook beschikbaar, Staddijk.  
 
Terugkomst  
Afsluiting van de volgende straten tussen 07.00 en 17.00 uur: (vanaf 07.00 uur) Sint 
Annastraat, (Vanaf 08.00 uur) Keizer Karelplein en Oranjesingel, Prins Bernhardstraat, 
Wedren. 
 

OP EN AFBOUW TRIBUNES 4DAAGSE 
Afsluiten Oranjesingel: 
 
9/10 juli, 20.00/06.00 uur: i.v.m. bouw voetgangersbrug 
10/11 juli, 20.00/06.00 uur: i.v.m. bouw voetgangersbrug en tribunes 
 
22/23 juli, 20.00/06.00 uur: i.v.m. afbouw voetgangersbrug en tribunes  
23/24 juli, 20.00/02.00 uur: i.v.m. afbouw voetgangersbrug 
 

Verkeershinder St. Annastraat (Groesbeekseweg tot aan Keizer 
Karelplein): 
 
15 juli, 08.00 uur tot 20 juli, 13.00 uur: i.v.m. opbouw tribunes, intocht en afbouw tribunes  
  

Afsluiten Prins Bernhardstraat tot keizerkarelplein 
 
15 juli, 00.00/06.00 uur: i.v.m. bouw voetgangersbrug en tribunes 
19/20 juli, 20.00/02.00 uur: i.v.m. afbouw voetgangersbrug en tribunes 
 

7 Parkeren 
 
Om lastige verkeerssituaties te voorkomen in de drukke binnenstad, willen we het 
autoverkeer zo veel mogelijk beperken. Het verzoek is dan ook om je auto tijdens deze week 
op je parkeerplaats te laten staan of als je je auto nodig hebt, deze zoveel mogelijk buiten het 
centrum te parkeren. Als je kenteken geregistreerd, is het toegestaan om de auto buiten de 
singels parkeren.  

Tijdens de Vierdaagsefeesten worden op de volgende locaties openbare parkeerplaatsen 
gebruikt voor activiteiten: 

Bloemerstraat van 8 t/m 20 juli  
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Waalkade van 8 t/m 22 juli  

Bisschop Hamerstraat van 8 t/m 22 juli  

St. Jorisstraat van 8 t/m 22 juli  

Klein Mariënburg van 9 t/m 20 juli  

Hertogstraat van 11 t/m 20 juli  

Eerste Walstraat van 11 t/m 20 juli  

Tweede Walstraat van 12 t/m 20 juli 

7.1 Bezoekersvergunning 
Tot 12.00 uur kan bezoek het centrum in rijden en parkeren met een bezoekersvergunning. 
Wegrijden uit de stad kan de hele dag, maar wordt niet geadviseerd. Na 12.00 uur is de stad 
afgesloten en kan je niet voorbij de wegafzettingen. Met de bezoekersvergunning kun je wel 
parkeren buiten de binnenstadafsluiting.  

7.2 Parkeervergunning of abonnement 
Als je een parkeervergunning (parkeerplaats) of abonnement (parkeergarage) hebt, staat het 
kenteken van uw auto in het parkeersysteem van gemeente Nijmegen en kun je met deze 
auto langs de afzetting. De verkeersregelaar scant het kenteken en laat je erdoor, om bij een 
parkeerplaats in jouw zone te komen. 

7.3 Parkeerplaats op eigen terrein  
Als je een parkeerplaats hebt op eigen terrein in de binnenstad en je hebt vorig jaar je 
autokenteken doorgegeven, dan is je autokenteken ook voor dit jaar geregistreerd. Je kunt 
met de auto langs de afzetting nadat de verkeersregelaar het kenteken heeft gescand. Mocht 
je kenteken gewijzigd zijn, stuur dan een e-mail met het juiste kenteken naar 
parkeren@nijmegen.nl. Houd er rekening mee dat een eventuele wijziging uiterlijk 1 juli moet 
worden doorgegeven anders kunnen we niet garanderen dat deze tijdig wordt verwerkt.  

Als je vorig jaar geen kenteken hebt doorgegeven en wel beschikt over een eigen 
parkeervoorziening in de binnenstad, kun je bij de gemeente Nijmegen een aanvraag indienen 
om tijdens de Vierdaagsefeesten doorgelaten te worden. Bij aanvraag dien je een bewijs van 
je eigen parkeerplaats mee te sturen. Aanvragen kan via parkeren@nijmegen.nl. Ook als je 
geen parkeerplaats meer hebt in de binnenstad, dan kun je dat melden bij de gemeente via 
parkeren@nijmegen.nl. 

Verhuur je een parkeerplaats in het centrum? Informeer de gebruiker(s) over de 
mogelijkheid hun kenteken aan te melden, zodat zij deze week niet voor verrassingen 
komen te staan. 
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7.4 Parkeergarages alleen voor abonnementhouders 
Plein ’44  
Gedurende de Vierdaagsefeesten is deze garage alleen toegankelijk voor 
abonnementhouders. Om de bereikbaarheid van deze parkeergarage te garanderen, wordt op 
Doddendaal tijdelijk tweerichtingsverkeer ingesteld. 

Garage Mariënburg  
Gedurende de Vierdaagsefeesten is deze garage alleen toegankelijk voor 
abonnementhouders. Niet uitrijden op woensdag van 10.00 uur - 17.00 uur i.v.m. doortocht 
4Daagse wandelmarsen. 

Je kunt gedurende de Vierdaagsefeesten middels je abonnement en dus via 
kentekenregistratie ook in parkeergarage Kelfkensbos parkeren.  

Stadhuisgarage  
Gedurende de Vierdaagsefeesten is deze garage alleen toegankelijk voor 
abonnementhouders. Uitrijden van de Stadhuisgarage gaat via Mariënburgsestraat - 
Burchtstraat - Voerweg.  

De Stadhuisgarage is op zondag 15 juli (Waal in Vlammen) ná 18.00 uur alleen beschikbaar 
voor VIP’s en genodigden. Garage is bereikbaar volgens de route Ubbergseweg – Voerweg – 
Hoogstraat.  

Niet uitrijden op woensdag van 10.00 uur - 17.00 uur.  

Je kunt gedurende de Vierdaagsefeesten ook in parkeergarage Kelfkensbos parkeren. 

St. Josephhof 
Gedurende de gehele Vierdaagsefeesten is deze garage alleen toegankelijk voor 
abonnementhouders. Inrijden via Keizer Traianusplein - Sint Jorissstraat – Gerard Noodstraat 
– Bastionstraat. Uitrijden via de Derde Walstraat en de Sint Jorisstraat. 

7.5 Overige parkeergarages 
De parkeergarages in de binnenstad houden tijdens de Vierdaagsefeesten de volgende tijden 
aan. Uitrijden is altijd mogelijk, tenzij anders aangegeven.  

Keizer Karelgarage  
Zaterdag t/m vrijdag 24 uur geopend  

Eiermarktgarage  
Zaterdag tot 12.00 uur inrijden  

Zondag tot 12.00 uur inrijden  

Maandag tot 12.00 uur inrijden  
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Dinsdag tot 10.00 uur inrijden  

Woensdag Gehele dag gesloten  

Donderdag tot 12.00 uur inrijden  

Vrijdag tot 12.00 uur inrijden 

Holland Casino garage 
Alleen toegankelijk voor mindervalide bezoekers van het Holland Casino. Overige bezoekers 
van het Holland Casino worden naar de Kelfkensbos garage verwezen. Alle Holland Casino 
bezoekers worden op vertoon van de Holland Casino pas door de afzetting bij het Keizer 
Traianusplein gelaten en kunnen in Kelfkensbos parkeren. 

Kelfkensbosgarage 
Zaterdag tot 12.00 uur inrijden (met verlengde openingsstelling i.v.m. markt)  

Zondag tot 12.00 uur inrijden  

Maandag tot 12.00 uur inrijden (met verlengde openingsstelling i.v.m. markt)  

Dinsdag tot 12.00 uur inrijden (slecht bereikbaar i.v.m. doortocht 4Daagse, in-en uitrijden via 
Voerweg.)  

Woensdag tot 12.00 uur inrijden  

Donderdag tot 12.00 uur inrijden  

Vrijdag tot 12.00 uur inrijden  

Kelfkensbosgarage is ook toegankelijk voor gasten en pers van Gemeente Nijmegen, 
Vierdaagsefeesten en Holland Casino.  

P-Molenpoortdak 
Zaterdag t/m donderdag tot 12.00 uur inrijden  

Vrijdag tot 08.00 uur inrijden  

De garage is bereikbaar via Bisschop Hamerstraat. Alleen op vrijdag is deze route tussen 08.00 
en 20.00 niet mogelijk. 

7.6 P + R 
Gedurende de gehele Vierdaagsefeesten (zaterdag t/m vrijdag) rijden 24 uur per dag extra 
pendelbussen vanaf P+R Nijmegen Noord (t.h.v. Ovatonde) en P+R Nijmegen West  (Meeuwse 
Acker, Mondial College) naar het centrum.  

De pendelbussen vanaf de Ovatonde komen Nijmegen binnen via het Keizer Traianusplein, 
rijden vervolgens via de Mr. Franckenstraat, Berg en Dalseweg, Sint Canisiussingel, Keizer 
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Trajanusplein weer terug naar de Ovatonde. Er is een halte op de Berg en Dalseweg tussen 
Straalmanstraat en op de Sint Canisiussingel.  

Voor P+R Nijmegen West inrijden via IJpenbroekweg, afslag vanaf de A73. 

8 Afval ophaaldienst 
 
Tijdens de Vierdaagsefeesten zorgen alle betrokken ondernemers, bewoners en bedrijven 
samen voor een week lang feest. Dit kan alleen maar, omdat iedereen samenwerkt. Om de 
stad ook in deze week elke dag weer schoon en fris te houden, hebben wij jouw hulp nodig. 
Alle bezoekers zorgen niet alleen voor een groot feest maar ook voor veel afval. Afval dat 
weer kan worden gebruikt als grondstof voor nieuwe producten wanneer het gescheiden 
wordt verwerkt.  

Naast het scheiden van het afval is ook de tijd waarop je het afval aanbiedt belangrijk. ’s 
Avonds kun je geen afval aanbieden. In de drukte is het te gevaarlijk om een grote 
vuilniswagen door de menigte te laten rijden om afval in te zamelen. ’s Ochtends voor 10.00 
uur is de stad weer schoon en is al het afval ingezameld. 

Je ontvangt voorafgaand aan de Vierdaagsefeesten tijdig meer informatie van Dar over jouw 
afval en de aanbiedmogelijkheden.  

Namens Dar Nijmegen: bedankt voor uw medewerking! 

9 Veiligheid 
 
9.1 EHBO  
In geval van nood kan via het alarmnummer 112 contact met de geneeskundige hulpverlening 
worden opgenomen.  

Er zijn een viertal Rode Kruisposten met bemensing in de stad en een mobiel Rode Kruis team. 
Stichting Vierdaagsefeesten stuurt deze posten in samenwerking met de GHOR centraal aan. 
Daarnaast zullen extra ambulances en motorambulances stand-by staan.  

9.2 Brandveiligheid 
In geval van nood kun je via het alarmnummer 112 contact opnemen met de brandweer. De 
brandweer staat met enkele voertuigen stand-by tijdens het vuurwerk. Daarnaast rijdt de 
brandweer gedurende de week enkele keren door de binnenstad ter controle van de 
beschikbare ruimte op de calamiteitenroutes. 



15

9.3 Beveiliging 
De binnenstad is verdeeld in zones: elke zone heeft een eigen MSP (via politie) en een Rode 
Kruispost (via Stichting Vierdaagsefeesten). Behalve de MSP op het stationsplein hebben alle 
MSP ’s een Rode Kruispost. De zonecommandant heeft contact met de podiumexploitanten 
en sluit de dagelijkse gang van zaken een-op- een met hen kort.  

(Podium-)exploitanten huren eigen beveiliging in. De (podium-)exploitanten werken met 
diverse gecertificeerde beveiligingsorganisaties. De particuliere beveiliging voert aanwijzingen 
van de politie direct uit. Als politie nodig is, kan contact worden opgenomen met de 
zonecommandant via de met hem afgesproken lijn. In andere gevallen kan voor spoedeisende 
hulp 112 gebeld worden of via 0900-8844 contact opgenomen worden met de meldkamer. 

9.4 Crowdmanagement 
In het Veiligheidsoverleg zijn richtlijnen opgesteld volgens welke gewerkt wordt om zodoende 
de afwegingen op het gebied van veiligheid en crowdmanagement te kunnen maken. De 
richtlijnen zijn gebaseerd op algemene uitgangspunten en vormen een praktisch beleid 
waarbinnen het evenement georganiseerd kan worden en op basis waarvan in de week zelf 
de diensten en organisator kan functioneren. De integrale handhaving haakt hier op aan, 
evenals de integrale vergunningverlening.  

Uitgangspunten:  

• Er moeten voldoende vluchtwegen voor publiek zijn in geval van calamiteiten. De 
hulpdiensten moeten ongehinderd op hun bestemming kunnen komen.  

• Er wordt uitgegaan van een gewenste publieksdichtheid van 70%. Als de fysieke 
omstandigheden daar ruimte voor geven (= voldoende vluchtwegen en ‘vrije’ ruimte in de 
nabijheid) is een hogere publieksdichtheid ook toegestaan.  

• De publieksroutes hebben een maximale breedte van 7 meter en worden ingezet om een 
betere doorstroming van publiek te realiseren.  

• Publieksroutes zijn obstakelvrij.  

• Calamiteitenroutes zijn minimaal 4 meter en dienen eveneens obstakelvrij te zijn. 
Calamiteitenroutes worden vaak gebruikt als looproute. Een calamiteitenroute hoeft niet 
recht te zijn, maar mag ook “slingeren”.  

• Gesplitste publieks-en calamiteitenroutes zijn ook mogelijk. Daarbij kan een gedeelte van de 
route bijvoorbeeld achter een rij kramen of podium langs lopen. De gesplitste routes zijn 
obstakelvrij.  

• Door het wegnemen van zichtlijnen (e.g. plaatsing barren, tentjes, overkappingen, podia) 
creëren we doorstroming.  

 • Obstakels zijn vaste objecten (tafels, barren, vlaggenmasten). Bezoekers zijn geen obstakels 
omdat zij mobiel zijn.  
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• Een doorstroomprobleem is niet altijd een veiligheidsprobleem (omdat er voldoende 
vluchtwegen of vrije ruimte is).  

• We spreiden publieksdichtheid door de diverse podia en met behulp van de programmering.  

• Barren dienen 1,5 meter van de publieks-of calamiteitenroute te liggen. Liggen ze direct aan 
de publieks-of calamiteitenroute, dan dienen ze aan die zijde afgezeild te worden (= geen 
verkoop).  

• De camera’s worden primair geplaatst en ingezet voor crowdcontrol, maar kunnen 
secundair ook gebruikt worden voor openbare orde en opsporing.  

• De lichtkranten worden niet ingezet voor advertising om zodoende de attentiewaarde te 
borgen. De lichtkranten sluiten qua teksten aan bij de informatie op de bewegwijzering.  

• Het plaatsen van hekwerken om een locatie af te sluiten tijdens openingsuren is in principe 
niet toegestaan (veiligheid en veiligheidsgevoel). Afhekking om veiligheidsredenen 
(verkeersstromen) of facilitaire redenen (backstage, toiletvoorzieningen) is mogelijk. 
Gedeeltelijke afsluiting van locaties door middel van barren, trussconstructies, windschermen, 
bloembakken e.d. zijn mogelijk na beoordeling in het VO.  

• Bezoekers en ondernemers informeren we zoveel mogelijk. We gaan hierbij uit van het 
principe dat bezoekers weten waar ze zijn en niet alleen waar ze heen kunnen.  

• Horecaondernemers zijn verplicht deel te nemen aan het burgeralarm.  

• Grote exit borden (al dan niet extra verlicht) kunnen verplicht worden gesteld op een 
locatie.  

• Er kan eenrichtingsverkeer worden ingezet bij grote drukte (om druk op het podium te 
voorkomen).  

• De basismaatregelen die worden ingezet zijn: lichtkranten, cameratoezicht, plattegronden, 
crowdinformers, stagemanagers (in Nederlands en Engels op USB), tekstkarren en bebording.  

• Stichting Vierdaagsefeesten organiseert in principe op een dusdanige manier de inrichting 
en programmering van de stad,  zodat het crowdmanagement zo goed mogelijk volgens de 
uitgangspunten en richtlijnen wordt ingevuld.  

• Er is een verschil tussen crowdmanagement (programmering, inrichting locaties) en 
crowdcontrol. Wanneer in de week zelf op een locatie een te grote publieksdichtheid wordt 
gemeten (meldkamer) worden de crowdcontrolmaatregelen ingezet om de drukte af te doen 
nemen. Het gevoel van veiligheid onderschatten we niet, we nemen de bezoeker serieus, 
communiceren veel en zorgen voor een gastvrije stad met voldoende facilitaire 
voorzieningen. 

9.5 Crowdcontrol 
De insteek is dat we publiek (en exploitanten) zoveel mogelijk informeren.  
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Beschikbare crowdcontrolmaatregelen zijn:  

• DJ/presentator/geluidsinstallatie inzetten voor informatieve boodschappen op aansturing 
van de zonecommandant.  

• Lichtkranten tonen informatieve boodschappen over voornamelijk drukte op locaties, slecht 
weer.  

• Burgeralarm en Twitter inzetten voor o.a. vermiste personen, drukte, slecht weer.  

• Via de diverse sites en de media communiceren over o.a. slecht weer.  

• Eenrichtingsverkeer voor publiek inrichten.  

• Muziek stilleggen op een locatie; eventueel ook de overige activiteiten op die locatie sluiten 
en vervolgens waarschijnlijk die avond niet meer opstarten.  

• Feestverlichting uit/noodverlichting aan.  

• Extra drinkwater beschikbaar stellen voor de Rode Kruisposten; in de stad staan sowieso 11 
waterpompen met (drink-)water.  

• Ter hand uit te reiken brief van Stichting Vierdaagsefeesten om extra aandacht te vragen 
voor bijvoorbeeld slecht weer. 

10 Slecht weer scenario 
 
Voorafgaand aan en tijdens de Vierdaagsefeesten worden alle podia, tenten en kramen 
nagekeken op weersbestendigheid (o.a. ballastblokken en aarding) door de handhavers van 
de gemeente en andere betrokken diensten. Toch vragen wij graag nogmaals jullie extra 
aandacht voor een aantal punten:  

• Zorg dat haspels en stroomverbindingen niet op de grond liggen en waterdicht zijn 
(kortsluiting bij regenbuien kunnen wij niet per direct verhelpen en je dupeert vaak ook je 
collega’s).  

• Zet je kraam, doeken, backdrops en zeilen goed vast; bestel eventueel (extra) betonnen 
blokken die je uit de looproute van de bezoekers en naast je kraam of podia of barren kan 
zetten. Let op: haringen in de grond slaan kan niet i.v.m. de bestrating (=bekeuring).  

• Houd rekening met parasols en tenten/zeilen en klap deze bijtijds in bij geval van de 
voorspelde windstoten.  

Wij, als organisatie van de Vierdaagsefeesten, vragen bij voorbaat om jullie begrip dat wij en 
andere betrokken partijen bij slecht weer gelijk aan de slag gaan om stroomstoringen op te 
lossen, maar dat niet alles tegelijk kan. Je kunt er wel van uitgaan dat iedereen er hard aan 
werkt om problemen zo snel mogelijk te verhelpen.  
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Extreem weer  
Wanneer wij weten dat er (erg) slecht weer op komst is, worden wij gewaarschuwd door de 
weerdienst waar wij mee samen werken. Wij zullen onze partners dan z.s.m. op de hoogte 
stellen met de middelen die ons ter beschikking staan: met een belronde, met een brief die 
kan worden uitgedeeld, via app, per sms, via de pers, via de lichtkranten en via de pager.  

Ook in de opbouw maken wij gebruik van deze waarschuwingsdienst. Wij nemen dan de 
volgende extra punten met elkaar door: zorg dat doeken en zeilen goed vast zitten of liever 
nog, hang ze later in, zorg dat tenten goed dicht zitten zodat de wind er niet in kan slaan,  
check of er (al) voldoende ballast aan de constructies zit, kijk uit met werknemers in de 
constructies bij mogelijke windvlagen, zorg dat kranen en werktuigen op de grond staan bij 
hevige wind en informeer even bij je buren of die al op de hoogte zijn.  
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11 Contactgegevens 
Adres  
Postbus 1004 6501 BA Nijmegen  

e-mail: info@vierdaagsefeesten.nl  

Online 
Website: www.vierdaagsefeesten.nl  

Facebook: facebook.com/vierdaagsefeesten  

Twitter: twitter.com/vierdaagsefeest  

Instagram: instagram.com/vierdaagsefeesten  

#Vierdaagsefeesten  

 

• Politie district stad Nijmegen: 0900 – 8844  

politie.nl  

• Brandweer Gelderland Zuid: 088 – 45 75 200  

www.brandweer.nl/gelderlandzuid  

• Gemeentelijk informatie: 14 024  

www.nijmegen.nl/vierdaagse  

• Rode Kruis: 024-3566922 

www.rodekruisnijmegen.nl 
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12.1 Vragen en klachten  
Algemene informatie en antwoord op een aantal vragen kun je vinden op 
vierdaagsefeesten.nl en nijmegen.nl/vierdaagse. Voor andere vragen en klachten tijdens 
Vierdaagsefeesten kun je het formulier downloaden op de website van de gemeente. Ook kun 
je contact opnemen met:  

• Vierdaagsefeestenorganisatie via 024 – 323 31 63 of info@vierdaagsefeesten.nl. 
Vierdaagsefeesten is telefonisch bereikbaar op: Zaterdag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur 

Stichting Vierdaagsefeesten contactpersonen: 

• Marit Veeneman, productieleider, Facilitering, mobiliteit en duurzaamheid: 
m.veeneman@vierdaagsefeesten.nl 

• Rowin van Wijhe, verpachtingen: r.van.wijhe@vierdaagsefeesen.nl 

• Mark Prinsen, partnering: m.prinsen@vierdaagsefeesten.nl  

• Marieke Peters, programmering: m.peters@vierdaagsefeesten.nl  

• Madelon Kersten, projectmanagement: m.kersten@vierdaagsefeesten.nl  

• Marlijn Hoefnagel, marketing: m.hoefnagel@vierdaagsefeesten.nl  

• Suzanne Kuijpers, secretariaat en communicatie: s.kuijpers@vierdaagsefeesten.nl  

• Merel de Boer, secretariaat en afspraken pers: m.de.boer@vierdaagsefeesten.nl 

 

Gemeente Nijmegen via 14 024 of nijmegen.nl/vierdaagse 

Gemeente Nijmegen is telefonisch bereikbaar op: Zaterdag en zondag van 17.00 – 01.00 uur 
Maandag t/m donderdag 08.30 – 01.00 uur Vrijdag 12.00 – 01.30 uur  

Na 01.00 uur (en na 01.30 uur op vrijdag) kunt je direct contact opnemen met Politie district 
stad Nijmegen via: 0900 – 8844. 

Voor vragen of klachten over de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen kun je 
contact opnemen met Stichting DE 4DAAGSE via secretariaat@4daagse.nl (www.4daagse.nl) 
of met de gemeente Nijmegen. 
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Deel II  
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1 Algemene voorwaarden 
 
Inschrijven betalingsvoordracht 
• Voordracht voor een vergunning zal alleen plaatsvinden nadat het verschuldigde bedrag 
volledig betaald is aan Stichting Vierdaagsefeesten. 

• Van de te betalen bedragen dient 50% van de totaalnota per 15 mei van het betreffende 
jaar betaald te zijn. De resterende 50% van de totaalnota moet voor 15 juni van het 
betreffende jaar voldaan zijn. In geval van niet tijdige betaling vervalt de inschrijving met 
onmiddellijke ingang. 

• Betaling à contant is niet mogelijk. Alle vermelde bedragen zijn in euro’s. 

Verlening/weigering vergunning 
• In geval de vergunning wordt geweigerd, wordt het betaalde bedrag zonder aftrek van 
kosten aan de aanvrager gerestitueerd. 

• In geval van annulering van de aanvraag door de aanvrager na 1 april van het betreffende 
jaar, worden € 70,- administratiekosten en de gemeentelijke legeskosten in rekening 
gebracht. Stichting Vierdaagsefeesten is alsdan gerechtigd de betreffende aangevraagde 
vergunning te verlenen aan (een) derde(n). 

• In geval de aanvrager na 31 mei van het betreffende jaar de aanvraag wijzigt, dan is € 70,- 
administratiekosten verschuldigd. Stichting Vierdaagsefeesten is bevoegd om verzochte 
wijzigingen in de aanvraag niet te honoreren. 

• In de vergunning/pachttoestemming is de locatie en afmetingen van het terras en/of de 
standplaats aangegeven. 

• De aanvrager/exploitant is verplicht voor een kraam en/of verkoopwagen e.d. te huren via 
een officiële marktkraam/verkoopwagen-verhuurder (Van de Wal verhuur: 024-3784237) dan 
wel dienen zelfgebouwde kramen/verkoopwagens te voldoen aan alle daaraan gestelde 
voorwaarden. Ter plekke uitgebouwde kramen en verkoopwagens zijn niet toegestaan.  

• De aanvrager dient zelf zorg te dragen voor deugdelijke bekabeling, afdekking van de 
bekabeling met rubbermatten, (verdeel-)stekkers en leidingen van de stroom- en 
watervoorzieningen naar uw standplaats en/of terras. Reparatiekosten aan stroom- en 
watervoorzieningen veroorzaakt door het toedoen van de exploitant c.q. welke aan de 
exploitant zijn toe te rekenen, worden bij de exploitant in rekening gebracht. Kramen en 
verkoopwagens die niet voldoen aan de wettelijke eisen worden op kosten van de 
betreffende exploitant verwijderd, waarbij geen aanspraak kan worden gemaakt op 
terugbetaling van de pachtsom of enige andere vorm van schadevergoeding. 
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• Stichting Vierdaagsefeesten hanteert de voorwaarden als vastgelegd in het convenant 2019-
2023, dan wel het daaropvolgende convenant met de Gemeente Nijmegen. 

• Indien u voor 1 april geen vergunningaanvraag indient (of als blijkt dat u geen recht heeft op 
vergunning), vervalt het recht van inname van de openbare ruimte, zeker daar waar het gaat 
om openbare ruimte met een aanwijsbare functie ter ondersteuning van het 
crowdmanagement, aan Stichting Vierdaagsefeesten. Op basis van het convenant wijst zij de 
vrijgekomen ruimte toe aan de eerst rechthebbende. 

Gedurende het evenement 
• Indien in een tijdsbestek van 24 uur geen gebruik wordt gemaakt van een verleende 
vergunning, is  Stichting Vierdaagsefeesten gerechtigd de vergunde standplaats/terras in te 
laten nemen door (een) derde(n). 

• De exploitant dient zich te houden aan de door de gemeente Nijmegen voorgeschreven 
verkooptijden. 

• Het plaatsen van een verkoop- c.q. tappunt op een vermaakcentrum is ten allen tijde 
bindend gekoppeld aan het verzorgen van een programma met levende muziek en een 
terrasexploitatie. Voor het exploiteren van een vermaakcentrum moet door het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen een vergunning zijn verleend.  

• Per 1 juni van het betreffende jaar dient de programmering van de muziek van de 
vermaakcentra bekend zijn bij Stichting Vierdaagsefeesten. De programmering wordt ter 
beoordeling voorgelegd aan de Gemeente Nijmegen. De exploitant is gehouden eventuele 
wijzigingsinstructies van de Gemeente Nijmegen op te volgen. 

• Stichting Vierdaagsefeesten heeft de bevoegdheid om muziekoptredens te verbieden in 
geval er een gevaar ontstaat voor de openbare orde, gezondheid of veiligheid.  

• De aanvrager/exploitant verklaart bekend en akkoord te zijn met de voorwaarden en 
bepalingen van de Gemeente Nijmegen, Brandweer, Nuon Zuid-Gelderland, Inspectie VWA en  
Stichting Vierdaagsefeesten. Voorts zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van 
Stichting Actief Comité Binnenstad Nijmegen, gedeponeerd op 24 oktober 2007 bij de Kamer 
van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem onder nummer 41055875. De voorwaarden 
staan op www.vierdaagsefeesten.nl of worden op aanvraag toegezonden. 

• De gemeente zal tijdens de Vierdaagsefeesten stringente controle uitoefenen op de 
ingenomen vergunningen door de exploitanten naar aanleiding van de door Stichting 
Vierdaagsefeesten ingediende tekeningen. 

• De door de exploitant veroorzaakte schade en daarbij behorende herstelkosten aan de 
openbare ruimte en/of objecten in de openbare ruimte worden direct aan de exploitant c.q. 
vergunningenhouder in rekening gebracht. 

• Stichting Vierdaagsefeesten is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die een exploitant om 
wat voor reden dan ook lijdt tijdens het evenement. Stichting Vierdaagsefeesten is meer in 
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het bijzonder niet aansprakelijk voor overmacht in onder andere doch niet uitsluitend 
natuurrampen, slecht weer, oorlog, blikseminslag en stroomuitval. De organisatie kan nimmer 
aansprakelijk worden gesteld voor indirecte of gevolgschade, waaronder schade als gevolg 
van omzetderving c.q. verlies, gemiste inkomsten en bedrijfsschade of schade van derden, 
alsmede immateriële schade. 

Overtredingen 
• Stichting Vierdaagsefeesten heeft het exclusieve recht om (sponsor-)overeenkomsten af te 
sluiten en bezit tijdens het evenement de reclamerechten. De (horeca-)exploitant is gehouden 
de daarin door Stichting Vierdaagsefeesten gemaakte afspraken te eerbiedigen. 

• Reclame-uitingen zijn niet toegestaan, met uitzondering van reclame-uitingen van de 
drankenfabrikant op drank/taptoebehoren, t.w. bars, bierspatels, biertaps, standaardparasols 
en  glazen/bekers alsmede andere commerciële reclame-uitingen waarvoor vooraf 
schriftelijke toestemming is verkregen van Stichting Vierdaagsefeesten. Onder commerciële 
uitingen worden onder andere doch niet uitsluitend verstaan: banieren, posters, stickers, 
vlaggen, doeken, borden, crew T-shirts, inflatables/blow-ups, promotiemateriaal, 
geluidsreclame, (TV)on-screen-commercials en promoteams. 

• Indien een (horeca-)exploitant het reclameverbod zoals omschreven onder 21 en 22 van 
deze voorwaarden niet nakomt is Stichting Vierdaagsefeesten gerechtigd de aanvraag niet 
voor te leggen aan het bevoegd gezag dan wel de pachttoestemming/vergunning te weigeren 
en in te trekken indien deze reeds is verleend. In geval van overtreding van voornoemd 
verbod alsmede de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden verbeurt de 
exploitant tevens een terstond opeisbare niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van € 
2500,-- per dag dat een overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Stichting 
Vierdaagsefeesten op aanvullende schadevergoeding welke hetzij direct hetzij indirect het 
gevolg is van die overtreding alsmede het recht om nakoming van deze voorwaarden en 
bepalingen, en de daarmee verband houdende verplichtingen. 

• In aanvulling op artikel 21 van deze algemene bepalingen heeft Stichting Vierdaagsefeesten 
de bevoegdheid om, indien de exploitant de verplichtingen op grond van de algemene 
voorwaarden en gebruikstoestemming/vergunning, niet tijdig of niet deugdelijk nakomt, de 
navolgende maatregelen te treffen: 

a. onmiddellijke stopzetting van de levering van stroom; 

b. belemmering van de exploitatie van de activiteit door de door organisatie te achten 
maatregelen toe te passen; 

c. bevel tot sluiting; 

d. verwijdering c.q. ontruimen van het terrein; 

e. uitsluiting van het verkrijgen van een gebruikstoestemming/vergunning voor de toekomst. 
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• Stichting Vierdaagsefeesten is bevoegd om -afhankelijk van de ernst van de overtreding c.q. 
niet nakoming van de uit de voorwaarden voortvloeiende verplichtingen- één of meerdere 
bovengenoemde maatregelen, afzonderlijk en/of in combinatie, onmiddellijk ten uitvoering te 
leggen. 

2 Evenementenplein algemene voorschriften 
 
Openbare orde en veiligheid 
1 De aanwijzingen van politie- of gemeenteambtenaren in het belang van de openbare orde 
en/of veiligheid dienen onmiddellijk en stipt te worden opgevolgd. Het deelbesluit dient op 
eerste verzoek van deze ambtenaren hun ter plaatse ter hand te worden gesteld. 

2 Om de bereikbaarheid van de locatie in geval van calamiteiten voor hulpdiensten te 
waarborgen, dient een calamiteitenroute van tenminste 4 meter breed en een hoogte van 4,2 
meter vrij te worden gehouden. Een calamiteitenroute dient te allen tijde vrij van obstakels te 
zijn. 

3 De exploitant dient in geval van een calamiteit eventuele wegafzettingen direct te 
verwijderen, opdat hulpverlenende diensten onbelemmerd toegang hebben. 

4 De exploitant dient ervoor te zorgen dat er voor het (bezoekende) publiek vanaf de locatie 
vluchtroutes naar de openbare weg zijn. Een vluchtroute dient te allen tijde vrij van obstakels 
te zijn. 

5 Tijdelijke elektriciteit- en waterinstallaties dienen te voldoen aan de normen NEN 8020- 20 
en NEN 1006 en mogen alleen door erkende installateurs worden aangelegd. 

6 Indien het evenementenplein ook in de avonduren open is, dient de exploitant 
noodverlichting aan te brengen die bij stroomuitval minimaal 1 uur blijft branden met een 
lichtsterkte van 1 lux op de vloer. Zo nodig dient hij gebruik te maken van 
noodstroomaggregaten. Ook dient hij boven elke nooduitgang een met een pictogram 
uitgevoerde vluchtrouteaanduiding aan te brengen die voldoet aan NEN-6088 en ISO 3864. 

Woon- en leefklimaat 
7 Het gebruik van de locatie mag niet storend zijn voor de omgeving. De exploitant dient de 
direct omwonenden en ondernemers vooraf op de hoogte te stellen over datum, tijdstip en 
aard van de activiteiten op en rond het podium, het begin- en eindtijdstip van op- en 
afbouwwerkzaamheden en over eventuele wegafsluitingen. 

8 Ondernemers en winkeliers mogen niet worden belemmerd in de uitoefening van hun 
bedrijf . 

9 Op- en afbouwwerkzaamheden mogen niet plaatsvinden tussen 23.00 en 07.00 uur met 
uitzondering van het verwijderen van geluids- en lichtapparatuur. 
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• Een doorstroomprobleem is niet altijd een veiligheidsprobleem (omdat er voldoende 
vluchtwegen of vrije ruimte is).  

• We spreiden publieksdichtheid door de diverse podia en met behulp van de programmering.  

• Barren dienen 1,5 meter van de publieks-of calamiteitenroute te liggen. Liggen ze direct aan 
de publieks-of calamiteitenroute, dan dienen ze aan die zijde afgezeild te worden (= geen 
verkoop).  

• De camera’s worden primair geplaatst en ingezet voor crowdcontrol, maar kunnen 
secundair ook gebruikt worden voor openbare orde en opsporing.  

• De lichtkranten worden niet ingezet voor advertising om zodoende de attentiewaarde te 
borgen. De lichtkranten sluiten qua teksten aan bij de informatie op de bewegwijzering.  

• Het plaatsen van hekwerken om een locatie af te sluiten tijdens openingsuren is in principe 
niet toegestaan (veiligheid en veiligheidsgevoel). Afhekking om veiligheidsredenen 
(verkeersstromen) of facilitaire redenen (backstage, toiletvoorzieningen) is mogelijk. 
Gedeeltelijke afsluiting van locaties door middel van barren, trussconstructies, windschermen, 
bloembakken e.d. zijn mogelijk na beoordeling in het VO.  

• Bezoekers en ondernemers informeren we zoveel mogelijk. We gaan hierbij uit van het 
principe dat bezoekers weten waar ze zijn en niet alleen waar ze heen kunnen.  

• Horecaondernemers zijn verplicht deel te nemen aan het burgeralarm.  

• Grote exit borden (al dan niet extra verlicht) kunnen verplicht worden gesteld op een 
locatie.  

• Er kan eenrichtingsverkeer worden ingezet bij grote drukte (om druk op het podium te 
voorkomen).  

• De basismaatregelen die worden ingezet zijn: lichtkranten, cameratoezicht, plattegronden, 
crowdinformers, stagemanagers (in Nederlands en Engels op USB), tekstkarren en bebording.  

• Stichting Vierdaagsefeesten organiseert in principe op een dusdanige manier de inrichting 
en programmering van de stad,  zodat het crowdmanagement zo goed mogelijk volgens de 
uitgangspunten en richtlijnen wordt ingevuld.  

• Er is een verschil tussen crowdmanagement (programmering, inrichting locaties) en 
crowdcontrol. Wanneer in de week zelf op een locatie een te grote publieksdichtheid wordt 
gemeten (meldkamer) worden de crowdcontrolmaatregelen ingezet om de drukte af te doen 
nemen. Het gevoel van veiligheid onderschatten we niet, we nemen de bezoeker serieus, 
communiceren veel en zorgen voor een gastvrije stad met voldoende facilitaire 
voorzieningen. 

9.5 Crowdcontrol 
De insteek is dat we publiek (en exploitanten) zoveel mogelijk informeren.  
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bluswater naar hogere verdiepingen) of andere bluswatervoorzieningen op geen enkel 
moment worden geblokkeerd. 

21 De exploitant dient te allen tijde de vrije toegang en ontvluchting van achterliggende 
gebouwen te garanderen. Kramen, podia, tenten en andere te plaatsen objecten dienen altijd 
zo geplaatst te worden dat er ten minste 0,5 meter meer tussenruimte blijft ten opzichte van 
de in- en uitgangen van de achterliggende gebouwen. 

22 Indien met het deelbesluit voor het evenementenplein tevens op grond van artikel 2.1 van 
de Brandbeveiligingsverordening 2012 een gebruiksvergunning voor brandveilig gebruik is 
afgegeven, gelden in elk geval nog de volgende aanvullende voorschriften:  

a. De exploitant dient een calamiteitenplan op te stellen, en de medewerkers dienen op de 
hoogte te zijn van de inhoud van het plan. 

b. In verband met de brandveiligheid en in het belang van de veiligheid van de bezoekers 
dient opgeleid/geïnstrueerd personeel op het evenementenplein aanwezig te zijn om een 
beginnende brand te blussen, een eventuele ontruiming te begeleiden en de hulpverlenende 
diensten op te vangen en te begeleiden naar de plaats van het incident. 

c. Voordat de exploitant het evenementenplein in gebruik neemt en na de opbouw, dient hij 
de brandweer in de gelegenheid te stellen een schouw uit te voeren. Hij dient hiervoor 
tenminste 4 weken voor aanvang van de Vierdaagsefeesten contact op te nemen met bureau 
Preventie van de brandweer, telefoonnummer 024–3297577. In de week voorafgaand aan 
Vierdaagsefeesten komen de diensten een schouw uitvoeren. 

d. Indien de brandweer de schouw komt uitvoeren, mag de exploitant het evenementenplein 
pas in gebruik nemen, nadat de brandweer hiervoor akkoord heeft gegeven. 

Verkoop en uitserveren (alcoholhoudende)  
23 Op de terrassen/uitbreidingen mogen overeenkomstig de bepalingen van de Dranken 
Horecawet dan wel de Algemene Plaatselijke Verordening geen verkoop- c.q. tappunten voor 
zwak-alcoholhoudende drank worden ingericht, behoudens ontheffing van de burgemeester 
als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet. 

24 Het gebruik van glaswerk bij het uitserveren van frisdranken en alcoholische dranken is van 
zaterdag 13 tot en met vrijdag 19 juli 2019 verboden. 

Zuiveringsheffing en/of verontreiniging  
25 Indien de exploitant afvalwater loost dat niet afkomstig is van spoeltoiletten, dient hij als 
gebruiker van de evenementenlocatie(s) bij de Belasting Samenwerking RivierenLand (BSR) 
aangifte te doen van de geloosde hoeveelheid water binnen de bedrijfsruimte. Hij dient 
hiervoor contact op te nemen met de BSR, telefoonnummer 0344-649090. Contact opnemen 
met Vierdaagsefeesten om gezamenlijk te lozen kan ook. 

26 Indien de exploitant sanitaire voorzieningen plaatst, waarvan het afvalwater wordt 
afgezogen en door middel van een tankauto wordt ingezameld, is het niet toegestaan deze 
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afvalstroom te lozen op de gemeentelijke riolering. Het Waterschap Rivierenland kan een 
(tijdelijke) ontheffing verlenen indien dit door een overeenkomst wordt vastgesteld. De 
exploitant dient contact op te nemen met de afdeling vergunningen van het Waterschap 
Rivierenland, telefoonnummer 0344-649494. Contact opnemen met Stichting 
Vierdaagsefeesten om gezamenlijk de aanvraag te doen kan ook. 

27 Aanlevering kan plaatsvinden op de aangewezen rioolwaterzuiveringen van het 
Waterschap Rivierenland. De exploitant dient hiervoor contact op te nemen met de afdeling 
vergunningen van het Waterschap Rivierenland, telefoonnummer 0344-649494. Contact 
opnemen met Vierdaagsefeesten om gezamenlijk vergunning aan te vragen kan ook. 

Objecten 
28 De exploitant dient alle mogelijke maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hen 
verwacht mogen worden om ervoor te zorgen dat de door hem op de locatie te plaatsen 
objecten geen schade aan derden kunnen toebrengen. Voor het veilig plaatsen van objecten 
heeft de gemeente Nijmegen richtlijnen. Deze zijn terug te vinden in de gemeentelijke flyers 
(zie in dit boekje vanaf pag. 61): 

- “Podia (met overkapping)” 

- “Podia (zonder overkapping)” 

- “Tenten (niet zijnde kleine overkappingen of partytenten)”  

- “Tribunes” 

- “Kleine overkappingen/partytenten” 

- “Marktkramen” 

- “Luchtkussens” 

29 De exploitant is verplicht tekeningen en constructieberekeningen die betrekking hebben 
op de constructie technische veiligheid van de te plaatsen objecten ter plaatse ter inzage te 
hebben liggen voor controles door een bouwinspecteur van Bureau Vergunningen van de 
gemeentelijke Afdeling Omgevingskwaliteit. 

30 De gemeente Nijmegen houdt zich te allen tijde het recht voor om de door de exploitant 
geplaatste objecten aan een bouwkundige inspectie te onderwerpen. Dit laat overigens 
onverlet diens eigen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de door hem te plaatsten 
objecten. Indien de bouwkundig inspecteur van Bureau Vergunningen van de gemeentelijke 
Afdeling Omgevingskwaliteit constateert dat een door de exploitant geplaatst object niet 
voldoet aan gangbare dan wel redelijkerwijs te stellen veiligheidseisen, niet deugdelijk 
geplaatst is, of anderszins niet voldoet aan (bouw)regelgeving is de exploitant gehouden de 
aanwijzingen van de bouwkundig inspecteur, waaronder mogelijk ook de aanzegging het 
object te verwijderen, op eerste aanzegging stipt op te volgen. Het niet opvolgen van de 
aanwijzingen van de bouwkundig inspecteur kan leiden tot het intrekken van deze 
deelvergunning. 
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31 Indien de gemeente Nijmegen te gevolge van de door de exploitant geplaatste objecten 
schade lijdt, dient hij deze schade op eerste aanzegging binnen de daarbij te stellen termijn 
aan de gemeente Nijmegen te vergoeden. 

Plaatsing van terrasmeubilair  
32 Het plaatsen van terrasmeubilair anders dan op de in de vergunning genoemde plaats is 
uitdrukkelijk verboden. 

33 Het opbouwen van terrasmeubilair op de rijweg vóór het tijdstip dat de binnenstad voor 
het fiets- en gemotoriseerd verkeer is afgesloten is niet toegestaan, tenzij dit anders in de 
vergunning/pachttoestemming staat vermeld. 

34 De opbouw van de terrassen op de vaste busroutes mag op vrijdagmiddag 12 juli 2019 pas 
starten vanaf het tijdstip waarop de bussen de voor de Vierdaagse 2019 ingestelde 
omleidingsroute kunnen rijden. 

35 Het is verboden een zogenaamde eetkraam te plaatsen of eetwaren te bereiden, tenzij 
hiervoor op voordracht van Stichting Vierdaagsefeesten door het College van Burgemeester 
en Wethouders een aparte vergunning/pachttoestemming is verstrekt.  

36 Het aanbrengen van reclame, spandoeken, borden en dergelijke, hetzij over de weg, of op 
de straat, hetzij aan de gevel is verboden, tenzij hiervoor op voordracht van Stichting 
Vierdaagsefeesten schriftelijke vergunning/pachttoestemming is verleend door het College 
van Burgemeester en Wethouders.  

37 Indien windschermen op het trottoir worden geplaatst, mogen deze geen grotere hoogte 
hebben dan 0,90 meter, tenzij het gedeelte boven genoemde hoogte voor 90% doorzichtig is, 
met een maximale hoogte van 1.80 meter.  

38 In of aan gemeentelijk eigendom mogen geen voorwerpen bevestigd of aangebracht 
worden, tenzij daarvoor schriftelijk vergunning is verleend door het College van Burgemeester 
en Wethouders. 

3 Vermaakcentrum algemene voorschriften 
 
Openbare orde en veiligheid 
Zie hoofdstuk 2 Evenementenplein, Openbare orde en openbare veiligheid. 

Woon-en leefklimaat 
Zie hoofdstuk 2 Evenementenplein, Woon- en leefklimaat. 

Brandveiligheid 
Zie hoofdstuk 2 Evenementenplein, brandveiligheid. 
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Verkoop en uitserveren (alcoholhoudende) drank  
Zie hoofdstuk 2 Evenementenplein, verkoop en uitserveren (alcoholhoudende) drank. 

Zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing 
Zie hoofdstuk 2 Evenementenplein, zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing. 

Objecten 
Zie hoofdstuk 2 Evenementenplein, objecten. 

Terras-en terrasuitbreidingen 
32 Het terras en de onmiddellijke omgeving daarvan binnen een straal van 5 meter dienen in 
een verzorgde staat te blijven; met name mogen geen papier en andere afvalstoffen op de 
grond worden gedeponeerd en dient de exploitant er zorg voor te dragen, dat bij het 
vermaakcentrum/terras een ter beoordeling van DAR Milieudiensten NV verplicht gestelde en 
voldoende aantal minicontainers van 240 liter ten gerieve van het publiek aanwezig is 
(minimaal één container per 100 m² terras of minder). Deze mini-containers zullen tegen 
betaling van huur en ledigingskosten door DAR Milieudiensten NV nabij het te exploiteren 
terras worden geplaatst en gedurende de feesten dagelijks worden geledigd. De betaling 
dient op eerste aanzegging van DAR Milieudiensten NV te worden voldaan. Voor leden van de 
Coöperatieve Afvalinzameling Binnenstad U.A. zal door DAR Milieudiensten NV maatwerk 
worden geleverd, afhankelijk van de concrete situatie. Van gemeentewege te maken extra 
kosten van reiniging c.a. zullen bij de exploitant in rekening worden gebracht. 

33 De exploitatie van het terras vindt alleen plaats voor de eigen zaak, tenzij in de verkregen 
terrasvergunning/pachttoestemming anders is vermeld. Hierbij dient te allen tijde een 
calamiteitenroute van ten minste 4 meter voor Politie, Brandweer en RAV te worden 
vrijgehouden. Voorts dient een looppad over het terras van de uit- c.q. toegang van het 
bedrijfspand tot de rijbaan te worden vrijgehouden.  

34 Het innemen van een locatie anders dan op de in de vergunning genoemde plaats is 
uitdrukkelijk verboden. 

35 Het opbouwen van de terrasuitbreidingen op de rijweg vóór het tijdstip dat de binnenstad 
voor het fiets- en gemotoriseerd verkeer is afgesloten is niet toegestaan, tenzij dit anders in 
de vergunning staat vermeld. 

36 De opbouw van de terrassen op de vaste bus routes mag op vrijdagmiddag 12 juli 2019 pas 
starten vanaf het tijdstip waarop de bussen de voor de Vierdaagse 2019 ingestelde 
omleidingsroute kunnen rijden. 

37 Het is verboden op het terras een zogenaamde eetkraam te plaatsen of eetwaren te 
bereiden, tenzij hiervoor op voordracht van Stichting Vierdaagsefeesten door het College van 
Burgemeester en Wethouders een aparte vergunning/pachttoestemming is verstrekt. 

38 Het aanbrengen van reclame, spandoeken, borden en dergelijke, hetzij over de weg, of op 
de straat, hetzij aan de gevel anders dan die gedurende het gehele jaar aanwezig zijn en 
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betrekking hebben op de eigen zaak, is verboden, tenzij hiervoor op voordracht van Stichting 
Vierdaagsefeesten schriftelijke vergunning/pachttoestemming is verleend door het College 
van Burgemeester en Wethouders. 

39 Indien windschermen op het trottoir worden geplaatst, mogen deze geen grotere hoogte 
hebben dan 0,90 meter, tenzij het gedeelte boven genoemde hoogte voor 90% doorzichtig is, 
met een maximale hoogte van 1.80 meter. 

40 In of aan gemeentelijk eigendom mogen geen voorwerpen bevestigd of aangebracht 
worden, tenzij daarvoor schriftelijk vergunning is verleend door het College van Burgemeester 
en Wethouders. 
 

4 Standplaats algemene voorschriften 
 
1 Het innemen van een standplaats anders dan met een gebruiks- c.q. pachtovereenkomst 
met Stichting Vierdaagsefeesten, en anders dan op de met de gebruiks- c.q. 
pachtovereenkomst toegewezen locatie, is niet toegestaan. 

2 Ten behoeve de bereikbaarheid van de hulpverlenende diensten moet een doorgaande 
route met een breedte van 4 meter en een hoogte van 4,2 meter vrijgehouden worden. De 
bereikbaarheid dient in geval van brand of calamiteiten te allen tijde gewaarborgd te zijn.  

3 Brandkranen en andere blusvoorzieningen moeten altijd vrij benaderbaar zijn. Deze moeten 
rondom over een afstand van 90 cm. worden vrijgehouden. 

4 Men moet er op toezien dat er geen brandgevaarlijke situaties ontstaan door onveilig 
gebruik van vuur, gas en/of elektriciteit. 

5 De vrije toegang en ontvluchting van achterliggende openbare gebouwen dient te allen tijde 
gegarandeerd te zijn. Kramen, podia, enz. dienen daartoe aan weerszijden ten minste 0,5 m 
meer tussenruimte te bieden dan breedte van de toegang/uitgang van de achterliggende 
openbare gelegenheid. 

6 De artikelen mogen niet aan het publiek worden opgedrongen of op hinderlijke wijze 
roepend of schreeuwend te koop worden aangeboden. 

7 Zwak-alcoholische, non-alcoholische en/of sterke dranken mogen niet worden verkocht. 
Verkoop van producten in glaswerk is niet toegestaan. 

8 Bakken en braden is niet toegestaan. 

9 Het is niet toegestaan wapens, zoals vuur-, steek- en slagwapens of op wapens gelijkende 
artikelen te verkopen of in de standplaats voorhanden te hebben. 

10 Het ten gehore brengen van muziek vanuit de standplaats is niet toegestaan. 
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11 Het is verboden in de standplaats te overnachten (artikel 2.4.6a Algemene Plaatselijke 
Verordening). 

12 Behoudens ontheffing van het college van burgemeester en wethouders is het niet 
toegestaan naast of achter de standplaats een auto en/of aanhangwagen te parkeren. 
Koelwagens mogen uitsluitend na overleg en goedkeuring door de gemeente worden 
geplaatst. 

13 Het aanbrengen van reclame, in welke vorm ook, aan, op of in de verkoopwagen of kraam 
en die geen betrekking heeft op (de exploitatie van) de standplaats, is verboden. 

14 Aan of achter de standplaats - die aan redelijke eisen van welstand moet voldoen en er 
steeds ordelijk dient uit te zien - mag zich geen omheining van zeildoek, enig getimmerte en 
dergelijke bevinden, zodat het uitzicht naar alle kanten vrij blijft.  

15 De standplaats, de ondergrond en de onmiddellijke omgeving daarvan binnen een straal 
van 5 meter dienen in een verzorgde staat te blijven; met name mogen geen papier en andere 
afvalstoffen, dozen en dergelijke, op de grond worden gedeponeerd. Men moet ervoor 
zorgdragen, dat bij de standplaats een ter beoordeling van DAR NV verplicht gesteld en 
voldoende aantal, doch ten minste één mini-container van 240 liter ten gerieve van het 
publiek aanwezig is. Deze containers worden dagelijks geledigd. Tegen betaling zal deze mini-
container op standaard door DAR NV vóóraf bij het in te nemen verkooppunt worden 
geplaatst. Van gemeentewege te maken extra kosten van reiniging c.a. zullen in rekening 
worden gebracht. De betaling dient op eerste aanzegging van DAR NV te worden voldaan.  

16 Het is verboden: 

a. oliën of vetten te lozen; 

b. afvalstoffen te verbranden; 

c. afvalstoffen en etensresten anders te bewaren dan in gesloten metalen bussen, vaten of 
bakken van onbrandbaar materiaal. 

17 Tijdelijke elektriciteit- en waterinstallaties moeten voldoen aan de normen NEN 8020-20 
en NEN 1006 en mogen alleen door erkende installateurs worden aangelegd. 

18 Aan de gebruiker, c.q. pachter zal door Stichting Vierdaagsefeesten een kraamnummer 
worden verstrekt. Gedurende de verkoop moet het kraamnummer duidelijk zichtbaar voor 
het publiek in de kraam aanwezig zijn. 

19 Verkocht mag worden: 

a. op zaterdag 13 juli van 14:00 uur tot zondag 14 juli 2019, 02:00 uur; 

b. op zondag 14 juli van 06:00 uur tot maandag 15 juli 2019, 02:00 uur;  

c. op maandag 15 juli van 06:00 uur tot dinsdag 16 juli 2019, 02:00 uur; 
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d. op dinsdag 16 juli van 05:00 uur tot woensdag 17 juli 2019, 02:00 uur;  

e. op woensdag 17 juli van 05:00 uur tot donderdag 18 juli 2019, 02:00 uur; 

f. op donderdag 18 juli van 05:00 uur tot vrijdag 19 juli 2019, 02:00 uur; 

g. op vrijdag 19 juli van 05:00 tot zaterdag 20 juli 2019, 02:00 uur.  

20 Standplaatsen ingenomen met marktkramen in de Molenstraat en Broerstraat moeten na 
afloop van de verkooptijden geheel zijn ontruimd. Op de overige locaties moeten de losse 
onderdelen van de marktkramen worden gebundeld. 

21 In verband met de weekmarkten moeten de standplaatsen in de Augustijnenstraat, Grote 
Markt, Burchtstraat en Kelfkensbos in zijn geheel zijn verwijderd op: 

a. zaterdag 13 juli 2019 om 05.00 uur; 

b. maandag 15 juli 2019 om 03.00 uur; 

c. zaterdag 20 juli 2019 om 05.00 uur. 

 Voor de overige locaties is het tijdstip van verwijdering van de standplaatsen vastgesteld op 
zaterdag 20 juli 2019, 09.00 uur.  

22 Standplaatsen moeten ontdaan van afvalstoffen en dergelijke in de oorspronkelijke staat 
worden opgeleverd. 

23 De bevelen door de daarvoor bevoegde ambtenaren gegeven ten behoeve van de 
veiligheid en/of openbare orde, moeten onmiddellijk en stipt worden opgevolgd. 

24 Standplaatshoud(st)ers zijn verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen 
teneinde te voorkomen dat de Gemeente Nijmegen dan wel derden ten gevolge van het 
plaatsen of de aanwezigheid van de kraam/verkoopwagen schade lijden. 

4a Kraam algemene voorschriften  
 
Bij de plaatsing van een of meerdere kramen gelden de volgende aanvullende eisen:  

1 De lengte van een aantal aaneengesloten kramen mag niet meer bedragen dan maximaal 12 
meter (drie kramen). Tussen twee rijen kramen, die in elkaars verlengde staan, dient een 
afstand van minimaal 1,5 meter in acht te worden genomen. 

2 Het tentdoek/-materiaal van kramen dient te voldoen aan het criterium “niet gemakkelijk 
ontvlambaar” en mag bij brand niet veel rook of giftige gassen ontwikkelen. De toegepaste 
materialen moeten daarom voldoen aan klasse 4 voor wat betreft de bijdrage tot 
brandvoortplanting, bepaald overeenkomstig de NEN 6065. Deze brandvoortplantingsklasse 
moet door middel van een certificaat kunnen worden aangetoond. Dit certificaat moet op de 
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locatie van het evenement ter inzage beschikbaar zijn voor controlerende instanties. Indien 
geen certificaat getoond kan worden dienen de tentdoeken welke zijn geïmpregneerd, 
voorzien te zijn van een stempel of een label waarop een waarmerk met de datum van het 
impregneren c.q. de geldigheidsduur van het impregneren zijn aangegeven. 

3 Aankleding en versiering mogen geen brandgevaar opleveren en voldoet als het materiaal 
onbrandbaar is of de aankleding een navlamduur heeft van ten hoogste 15 seconden en een 
nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden; 

Kramen in een voor publieke toegankelijke ruimte  
Indien kramen worden geplaatst in een voor publiek toegankelijke ruimte gelden de volgende 
aanvullende eisen: Kramen in een voor publiek toegankelijke ruimte, zijn brandveilig. Om 
hieraan te voldoen, moet het onderdeel van het inrichtingselement dat naar de lucht is 
toegekeerd: 

1 onbrandbaar zijn, bepaald volgens NEN 6064: 1991, inclusief wijzigingsblad A2: 2001; 

2 een dikte hebben van ten minste 3,5 mm, en voldoen aan klasse 4 als bedoeld in NEN 6065: 
1991, inclusief wijzigingsblad A1: 1997, of 

3 een dikte hebben van minder dan 3,5 mm en over de volle oppervlakte verlijmd zijn met een 
onderdeel als bedoeld onder 2. Aankleding in een besloten ruimte moet:  

1 een navlamduur hebben van ten hoogste 15 seconden  

2 een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden; 

 3 onbrandbaar zijn,  

of 4 een ondergeschikte bijdrage leveren aan het brandgevaar. 

Algemene eisen 
Deze eisen gelden te allen tijde: 

1 Ten behoeve de bereikbaarheid van de hulpverlenende diensten moet een doorgaande 
route met een breedte van 4 meter en een hoogte van 4,2 meter vrijgehouden worden. De 
bereikbaarheid dient in geval van brand of calamiteiten te allen tijde gewaarborgd te zijn. 

2 Brandkranen en droge stijgleidingen moeten altijd vrij benaderbaar zijn. Deze moeten 
rondom over een afstand van 90 cm. worden vrijgehouden. 

3 Men moet er op toezien dat er geen brandgevaarlijke situaties ontstaan door onveilig 
gebruik van vuur, gas en/of elektriciteit. 

4 De vrije toegang en ontvluchting van achterliggende openbare gebouwen dient te allen tijde 
gegarandeerd te zijn. Kramen, podia, enz. dienen daartoe aan weerszijden ten minste 0,5 m 
meer tussenruimte te bieden dan breedte van de toegang/uitgang van de achterliggende 
openbare gelegenheid. 
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Kramen: aanvullende eisen 
Bij de plaatsing van een of meerdere kramen gelden de volgende aanvullende eisen:  

1 Kramen moeten op een afstand van 1 meter van puien en luifels van panden geplaatst 
worden. De lengte van een aantal aaneengesloten kramen mag niet meer bedragen dan 
maximaal 12 meter (drie kramen); Tussen twee rijen kramen, die in elkaars verlengde staan, 
dient een afstand van minimaal 1,5 meter in acht te worden genomen. 

2 Het tentdoek/-materiaal van kramen dient te voldoen aan het criterium “niet gemakkelijk 
ontvlambaar” en mag bij brand niet veel rook of giftige gassen ontwikkelen. De toegepaste 
materialen moeten daarom voldoen aan klasse 4 voor wat betreft de bijdrage tot 
brandvoortplanting, bepaald overeenkomstig de NEN 6065.Deze brandvoortplantingsklasse 
moet door middel van een certificaat kunnen worden aangetoond. Dit certificaat moet op de 
locatie van het evenement ter inzage beschikbaar zijn voor controlerende instanties. Indien 
geen certificaat getoond kan worden dienen de tentdoeken welke zijn geïmpregneerd, 
voorzien te zijn van een stempel of een label waarop een waarmerk met de datum van het 
impregneren c.q. de geldigheidsduur van het impregneren zijn aangegeven. 

3 Aankleding en versiering mogen geen brandgevaar opleveren en voldoet als het materiaal 
onbrandbaar is of de aankleding een navlamduur heeft van ten hoogste 15 seconden en een 
nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden; 

Kramen in een voor publiek toegankelijke ruimte 
Indien kramen worden geplaatst in een voor publiek toegankelijke ruimte gelden de volgende 
aanvullende eisen: Kramen in een voor publiek toegankelijke ruimte, zijn brandveilig. Om 
hieraan te voldoen, moet het onderdeel van het inrichtingselement dat naar de lucht is 
toegekeerd: 

1 onbrandbaar zijn, bepaald volgens NEN 6064: 1991, inclusief wijzigingsblad A2: 2001; 

2 een dikte hebben van ten minste 3,5 mm, en voldoen aan klasse 4 als bedoeld in NEN 6065: 
1991, inclusief wijzigingsblad A1: 1997, of 

3 een dikte hebben van minder dan 3,5 mm en over de volle oppervlakte verlijmd zijn met een 
onderdeel als bedoeld onder 2. 

Aankleding in een besloten ruimte moet: 

1. een navlamduur hebben van ten hoogste 15 seconden 

2 een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden; 

3 onbrandbaar zijn, of 

4 een ondergeschikte bijdrage leveren aan het brandgevaar. 
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BAK- EN BRAADKRAMEN 
Onder een bak- en braadkraam wordt verstaan: 

• kraam waar met open vuur gebakken, gebraden en verwarmd word.  

• kraam waar met gasinstallaties gebakken, gebraden en verwarmd word. 

• kraam waar met elektrische apparatuur oliën en vetten worden opgewarmd voor het 
bakken en braden (bakplaten zijn wèl toegestaan!). 

Voor bak- en braadkramen gelden de volgende aanvullende eisen: 

1 Een solitair opgestelde bak- of braadkraam 

- mag een lengte hebben van maximaal 12 meter, 

- mag maximaal 115 liter aan inhoud van gasflessen (totaal van volle èn lege flessen!) in de 
kraam aanwezig hebben, 

- moet op een afstand van minimaal 3 meter worden geplaatst ten opzichte van puien en 
luifels van panden, (bak- en braad)kramen, tenten en andere objecten, 

- Afwijkend mag de bak- en braadkraam op 1 meter vanaf de gevel worden geplaatst als het 
een blinde gevel betreft. 

2 Indien er meerdere bak- en braadkramen aaneengesloten worden geplaatst, 

- mogen zij gezamenlijk een lengte hebben van maximaal 12 meter, 

- mogen zij gezamenlijk maximaal 115 liter aan inhoud van gasflessen aanwezig hebben 
(totaal van volle èn lege flessen!), 

- moeten zij op een afstand van minimaal 3 meter worden geplaatst ten opzichte van puien en 
luifels van panden, (bak- en braad)kramen, tenten en andere objecten, 

- afwijkend mogen de kramen op 1 meter vanaf een gevel worden geplaatst als het een blinde 
gevel betreft. 

3 In elke bak- en braadkraam dient minimaal 1 poeder- of schuimblusser van minimaal 6 kg. 
blusstof aanwezig te zijn. 

4 Elektrische installaties en toestellen moeten voldoen aan de eisen die zijn genoemd in de 
bijlage “Tijdelijke elektrische-installaties bij festiviteiten”. 

5 Gasinstallaties in bak-en braadkramen moeten voldoen aan de eisen die zijn genoemd in de 
bijlage “Vloeibaar gas – bakkramen”. 
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Tijdelijke elektrische installaties bij festiviteiten  
Om de veiligheid van tijdelijke installaties bij festiviteiten (zoals Vierdaagsefeesten, kermissen 
en dergelijke) te verhogen, dient te worden voldaan aan de in de NEN 1010 voorgeschreven 
voorwaarden. Hieronder zijn de belangrijkste voorschriften voor deze installaties in het kort 
samengevat. Deze samenvatting heeft niet de intentie volledig te zijn. 

1 Tijdelijke elektrische installaties moeten zijn aangesloten op “geaarde stopcontacten” die 
zijn beveiligd door 30 mA aardlekschakelaars. Als de installatie waarop de tijdelijke installatie 
wordt aangesloten niet is uitgevoerd met een aardlekschakelaar (30 mA) kan hierin worden 
voorzien door een verplaatsbare “steckmat” aardlekschakelaar aan het begin van de 
aansluitleiding. 

2 In tijdelijke installaties mogen enkel geaarde stopcontacten worden toegepast.  

3 De aderdoorsnede van verleng- en aansluitsnoeren moet minimaal 2,5 mm² zijn. Verleng en 
aansluitsnoeren moeten zijn voorzien van aarde. NIET aan deze eisen voldoen de 
verlengsnoeren voor dubbel geïsoleerde apparatuur (vaak zijn deze oranje of geel).  

4 Kabels en snoeren moeten zijn opgehangen op minimaal 2,5m hoogte en mogen dus niet 
over de grond worden gelegd. Als dit onvermijdelijk is moeten deze kabels of snoeren worden 
beschermd, bijvoorbeeld door afdekking met rubbermatten. 

5 Koppelingen in snoeren moeten door stekkerverbindingen zijn gemaakt. Verbindingen 
geïsoleerd door middel van isolatieband of tape zijn niet toegestaan. 

6 Prikkabel moet op minimaal 2,5m hoogte worden aangebracht en mag uitsluitend gebruikt 
worden in combinatie met de daar voor bestemde prikfittingen. Voor prikkabel aangebracht 
lager dan 2,5m gelden aanvullende voorschriften. Het einde van prikkabel moet deugdelijk 
(geïsoleerd) zijn afgewerkt. 

7 In de openlucht moet elektrisch materieel minimaal van een regenwaterdichte uitvoering 
zijn. Het symbool voor regenwaterdicht is een druppel in een vierkant. 

8 Vreemde geleidende delen, binnen handbereik, die door een defect onder spanning kunnen 
komen, moeten met een beschermings(aard-)leiding zijn verbonden. (Onder vreemde 
geleidende delen wordt verstaan: metalen podia, steigers, tribunes etc.) 

Algemeen 
In het algemeen geldt dat buiten opgestelde elektrische apparatuur moet zijn aangesloten op 
“geaarde stopcontacten” die door een aardlekschakelaar van 30 mA zijn beveiligd. Degene die 
verantwoordelijk is voor de installatie, is ook verantwoordelijk voor de gevolgen van 
calamiteiten welke ontstaan door ondeugdelijke aanleg en/of onzorgvuldig gebruik van de 
installatie. 

Vloeibaar gas-bakkramen 
Om de veiligheid van tijdelijke installaties bij festiviteiten (zoals Vierdaagsefeesten, kermissen 
en dergelijke) te verhogen, dient te worden voldaan aan de in de NEN 1078 voorgeschreven 
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voorwaarden. Hieronder zijn de belangrijkste voorschriften voor deze installaties in het kort 
samengevat. Deze samenvatting heeft niet de intentie volledig te zijn. 

1 Er mogen niet meer gasflessen aanwezig zijn dan voor een goede bedrijfsvoering 
noodzakelijk is. Indien de gezamenlijke inhoud van de in de inrichting aanwezige volle en lege 
gasflessen meer dan 115 liter bedraagt, moeten ter voorkoming van brand- en explosiegevaar 
doelmatige voorzieningen zijn aangebracht. 

2 Opstelling van flessen uitsluitend in een rij, met een onderlinge afstand van ten minste 5 cm 
(reden: snel te verwijderen in geval van calamiteit). 

3 Tussen parallel gekoppelde flessen moet gebruik zijn gemaakt van een vaste stalen 
koppelleiding; voor ten hoogste 2 flessen mag ook gebruik zijn gemaakt van een T-stuk; de 
lengte van de slang tussen flessen en koppelleiding mag ten hoogste 0,6 m bedragen.  

4 Een gasfles moet altijd in een goed geventileerde ruimte staan. Zet een fles nooit los in uw 
kraam. Wanneer u het vermoeden hebt dat er ergens bij de fles een gaslek zit, ventileer de 
ruimte waar de fles staat dan goed en zet de fles zo snel mogelijk in de buitenlucht. Zorg er 
daarbij voor dat het publiek er niet bij kan komen. Bel de brandweer: alarmnummer 1-1-2! 

5 Een fles moet altijd rechtop staan en mag niet om kunnen vallen. Dit geldt ook voor lege 
flessen. 

6 Gebruik altijd een drukregelaar tussen fles en gas-apparaat. De vereiste gasdruk staat op het 
type-plaatje van het apparaat vermeld. De richtlijn om een drukregelaar te vervangen is 
éénmaal per 5 jaar (in verband met slijtage aan het membraan). 

7 Tussen gasfles en verbruikstoestel kan een GIVEG-goedgekeurde slang of een metalen 
leiding gebruikt worden, overeenkomstig NEN 1078. Gasslangen voor butaangas en 
propaangas moeten voldoen aan het bepaalde in de NEN-EN 1763-1-2:2001. De slang mag 
een lengte hebben van ten hoogste 2 m. Een maximale slanglengte voor een tijdelijke 
opstelling mag echter 10 meter bedragen. Er zijn daarbij verschillende slangen mogelijk: 
Oranje slang voor propaan en butaan (richtlijn: na 4 jaar vervangen). 

- Zwarte slang alleen voor butaan (richtlijn: na 2 jaar vervangen). De slang moet nauwsluitend 
over de volle lengte van de slangpilaren geschoven worden en aan beide zijden met een 
deugdelijke slangklem worden vastgezet. 

8 In geval van een incident moet de gastoevoer eenvoudig en snel verbroken kunnen worden. 
Indien meerdere flessen op één leiding aangesloten zijn moeten er daarom op de volgende 
plaatsen afsluiters zitten: 

- op iedere fles moet een afsluiter zitten; 

- op elke plaats waar een fles op de vaste metalen verzamelleiding is aangesloten moet een 
afsluiter (tussenafsluiter) zijn geplaatst; 
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- in de verzamelleiding moet voor de drukregelaar een hoofdafsluiter zijn aangebracht 
waarmee de distributieleiding van de batterij flessen kan worden afgesloten 

- op de plaats waar de distributieleiding -in de ruimte waar het gas wordt gebruikt is 
ingevoerd, moet in die ruimte - op een gemakkelijk bereikbare plaats eveneens een 
hoofdafsluiter zijn aangebracht; 

- voor elk verbruikstoestel moet een aansluitkraan zitten. 

9 Afsluiters moeten goed bereikbaar zijn. 

10 Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden moeten voorzieningen zijn getroffen 
waardoor de toegang tot de flessen voor onbevoegden niet mogelijk is (bijvoorbeeld een hek 
of een flessenkast). 

11 Flessen moeten zijn beschermd tegen de invloed van overmatige zonnestraling. 

12 Verbruikstoestellen moeten van een vlambeveiliging (thermokoppel) zijn voorzien. 

13 De kraan van een niet in gebruik zijnde gasfles moet altijd gesloten zijn en moet goed 
bereikbaar zijn. Ook toestelkranen mogen alleen geopend zijn bij gebruik. Na gebruik moet de 
kraan altijd gesloten zijn en ook ‘s nachts dient de gaskraan te worden gesloten. Ook moet de 
kraan van de gasfles onder het rijden altijd gesloten zijn. Voorgaande geldt zowel voor een 
gevulde fles als voor een lege fles (die altijd nog een restant gas bevat). 

14 Fles, afsluiter en slang moeten altijd van keurmerk met jaartal voorzien zijn. Meer dan tien 
jaar na het jaartal op de fles mag de fles niet meer door een vulstation gevuld worden zonder 
dat de fles opnieuw gekeurd is. Een fles met daarop bijvoorbeeld het jaartal 1993 zal in 2003 
gewoon nog hervuld worden, maar in 2004 niet meer zonder herkeuring. 

15 Zorg dat de bevestiging van een slang aan beide zijden zodanig is dat het losraken wordt 
voorkomen. 

16 Er moet voldoende ruimte zijn tussen een kook- of verwarmingstoestel en stoffen als 
textiel, kunststoffen, papier e.d. Zo nodig moet een doelmatige bescherming zijn aangebracht. 
Vaak is dit een metalen spatscherm. Dergelijke toestellen moeten ook zodanig zijn opgesteld 
en/of bevestigd dat ze niet ongewild verplaatst kunnen worden. 

17 Wanneer u lege flessen voor volle gaat verwisselen kunt u dit het beste in de buitenlucht 
doen. Er bestaat immers kans dat er gas vrijkomt. Let er bij het verwisselen op dat de kraan 
op de fles gesloten is en dat de afdichtingvlakken van de aansluitingen schoon zijn. 

18 In een ruimte waar een kook-, bak-, braad-, grilleer- of frituurtoestel staat opgesteld, moet 
ten minste één koolzuurblusser met een vulling van ten minste 5 kg of een poederblusser met 
een vulling van ten minste 6 kg aanwezig zijn. Deze blusser moet nabij een toegangsdeur 
geplaatst zijn. 
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19 Brandblusmiddelen moeten steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en 
onbelemmerd kunnen worden bereikt. Jaarlijks moet er controle plaatsvinden op 
deugdelijkheid. 

4b Bak-en braadkraam algemene voorschriften  

Definitie 
1 Onder een bak- en braadkraam wordt verstaan: 

a. een kraam waar met open vuur gebakken, gebraden en verwarmd wordt; 

b. een kraam waar met gasinstallaties gebakken, gebraden en verwarmd wordt;  

c. een kraam waar met elektrische apparatuur oliën en vetten worden opgewarmd voor het 
bakken en braden. 

Veiligheidsvoorschriften 
2 Voor bak- en braadkramen gelden de volgende eisen: 

a. een bak- en braadkraam dient een weerstand te hebben tegen branddoorslag en 
brandoverslag van 30 minuten naar ander objecten. Deze norm kan op de volgende manieren 
gerealiseerd worden: 

• ofwel een afstand van 5 meter tot de gevel en/of luifels van panden; 

• dan wel een brandwerende scheiding; 

• of een brandwerende kraam; 

• ofwel elektrisch bakken. 

b. in elke bak- en braadkraam dient minimaal 1 poeder- of schuimblusser van minimaal 

6 kg. blusstof aanwezig te zijn; 

c. voor gasinstallaties in bak- en braadkramen bedraagt de maximale gasvoorraad lege en 
volle flessen 115 liter; 

d. een bakkraam of meerdere bakkramen naast elkaar mag/mogen een maximale lengte 
hebben van 12 meter; 

e. voor gasinstallaties in bak-en braadkramen dient te worden voldaan aan de in de NEN 1078 
voorgeschreven voorwaarden. 

f. voor elektrische installaties en toestellen dient te worden voldaan aan de in de NEN 1010 
voorgeschreven voorwaarden. 
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3 Tijdelijke elektriciteit- en waterinstallaties moeten voldoen aan de normen NEN 8020-20 en 
NEN 1006 en mogen alleen door erkende installateurs worden aangelegd. 

4 Nabij de bakketels moet voor elke ketel een passend metalen deksel aanwezig zijn om die 
ketels, bij eventueel in brand geraken van de inhoud, te kunnen afdekken. 

5 Ten behoeve de bereikbaarheid van de hulpverlenende diensten moet een doorgaande 
route met een breedte van 4 meter en een hoogte van 4,2 meter vrijgehouden worden. De 
bereikbaarheid dient in geval van brand of calamiteiten te allen tijde gewaarborgd te zijn.  

6 Brandkranen en andere blusvoorzieningen moeten altijd vrij benaderbaar zijn. Deze moeten 
rondom over een afstand van 90 cm. worden vrijgehouden. 

7 Men moet er op toezien dat er geen brandgevaarlijke situaties ontstaan door onveilig 
gebruik van vuur, gas en/of elektriciteit. 

8 De vrije toegang en ontvluchting van achterliggende openbare gebouwen dient te allen tijde 
gegarandeerd te zijn. Kramen dienen daartoe aan weerszijden ten minste 0,5 m meer 
tussenruimte te bieden dan de breedte van de toegang/uitgang van de achterliggende 
openbare gelegenheid. 

9 Aan of achter de standplaats mag zich geen omheining van zeildoek, enig getimmerte en 
dergelijke bevinden, zodat het uitzicht naar alle kanten vrij blijft. 

10 De standplaats dient aan redelijke eisen van welstand te voldoen en er steeds ordelijk uit 
te zien. De ondergrond en de onmiddellijke omgeving daarvan binnen een straal van 5 meter 
dienen in een verzorgde staat te blijven; met name mogen geen papier en andere 
afvalstoffen, dozen en dergelijke, op de grond worden gedeponeerd. Tenminste één mini-
container van 240 liter moet aanwezig zijn. 

11 Bak- en braadinrichtingen die rechtstreeks olie en/of vet in het afvalwater lozen, moeten 
zijn voorzien van een transportabele olie- en vetafscheider, welke tegen betaling kan worden 
gehuurd bij DAR NV. Na afloop van de festiviteiten moet deze olie- en vetafscheider vóór 
verwijdering door DAR NV worden geledigd. De hieraan verbonden kosten worden in rekening 
gebracht. In overleg met DAR NV moeten maatregelen worden getroffen om verontreiniging 
van het straatwerk door olie en/of vet te voorkomen. 

12 De bevelen door de daarvoor bevoegde ambtenaren gegeven ten behoeve van de 
veiligheid en/of openbare orde, moeten onmiddellijk en stipt worden opgevolgd. 

Verbodsvoorschriften 
13 Het innemen van een standplaats anders dan met een gebruiks- c.q. pachtovereenkomst 
met Stichting Vierdaagsefeesten, en anders dan op de met de gebruiks- c.q. 
pachtovereenkomst toegewezen locatie, is niet toegestaan. 

14 De artikelen mogen niet aan het publiek worden opgedrongen of op hinderlijke wijze 
roepend of schreeuwend te koop worden aangeboden. 
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15 Zwak-alcoholische, non-alcoholische en/of sterke dranken mogen niet worden verkocht. 
Verkoop van producten in glaswerk is niet toegestaan. 

16 Het is niet toegestaan wapens, zoals vuur-, steek- en slagwapens of op wapens gelijkende 
artikelen te verkopen of in de standplaats voorhanden te hebben. 

17 Het ten gehore brengen van muziek vanuit de standplaats is niet toegestaan. 

18 Het is verboden in de standplaats te overnachten (artikel 2.4.6a Algemene Plaatselijke 
Verordening). 

19 Behoudens ontheffing van het College van Burgemeester en Wethouders is het niet 
toegestaan naast of achter de standplaats een auto en/of aanhangwagen te parkeren. 
Koelwagens mogen uitsluitend na overleg en goedkeuring door de gemeente worden 
geplaatst. 

20 Het aanbrengen van reclame, in welke vorm ook, aan, op of in de verkoopwagen of kraam 
en die geen betrekking heeft op (de exploitatie van) de standplaats, is verboden. 

21 Het is verboden: 

a. oliën of vetten te lozen; 

b. afvalstoffen te verbranden; 

c. afvalstoffen en etensresten anders te bewaren dan in gesloten metalen bussen, vaten of 
bakken van onbrandbaar materiaal. 

Overige voorschriften 
22 Stichting Vierdaagsefeesten zal de standplaatshouder een kraamnummer verstrekken. 
Gedurende de verkoop moet het kraamnummer duidelijk zichtbaar voor het publiek in de 
kraam aanwezig zijn. 

23 Verkocht mag worden: 

a. op zaterdag 13 juli van 14:00 uur tot zondag 14 juli 2019, 02:00 uur; 

b. op zondag 14 juli van 06:00 uur tot maandag 15 juli 2019, 02:00 uur;  

c. op maandag 15 juli van 06:00 uur tot dinsdag 16 juli 2019, 02:00 uur;  

d. op dinsdag 16 juli van 05:00 uur tot woensdag 17 juli 2019, 02:00 uur;  

e. op woensdag 17 juli van 05:00 uur tot donderdag 18 juli 2019, 02:00 uur; 

f. op donderdag 18 juli van 05:00 uur tot vrijdag 19 juli 2019, 02:00 uur;  

g. op vrijdag 19 juli van 05:00 tot zaterdag 20 juli 2019, 02:00 uur. 
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 24 Indien wordt gebakken en gebraden dient te worden voldaan aan de in de 
Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen (WHL) gestelde eisen voor het bakken en 
braden van gerechten. Hierop zal door de Voedsel en Waren Autoriteit worden 
gecontroleerd. 

25 Standplaatsen ingenomen met marktkramen in de Molenstraat en Broerstraat moeten na 
afloop van de verkooptijden geheel zijn ontruimd. Op de overige locaties moeten de losse 
onderdelen van de marktkramen worden gebundeld. 

26 In verband met de weekmarkten moeten de standplaatsen in de Augustijnenstraat, Grote 
Markt, Burchtstraat en Kelfkensbos in zijn geheel zijn verwijderd op: 

a. Zaterdag 13 juli 2098 om 05.00 uur; 

b. maandag 15 juli 2019 om 03.00 uur; 

c. zaterdag 20 juli 2019 om 05.00 uur. 

 Voor de overige locaties is het tijdstip van verwijdering van de standplaatsen vastgesteld op 
zaterdag 20 juli 2019, 09.00 uur. 

27 Standplaatsen moeten ontdaan van afvalstoffen en dergelijke in de oorspronkelijke staat 
worden opgeleverd. 

28 Gebruikers, c.q. pachters van een standplaats zijn verplicht de redelijkerwijs mogelijke 
maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat de Gemeente Nijmegen dan wel derden 
ten gevolge van het plaatsen of de aanwezigheid van de kraam/-verkoopwagen schade lijden. 

4c Kermisattractie algemene voorschriften  

1 Het innemen van een standplaats anders dan met een gebruiks- c.q. pachtovereenkomst 
met Stichting Vierdaagsefeesten, en anders dan op de met de gebruiks- c.q. 
pachtovereenkomst toegewezen locatie, is niet toegestaan. 

2 Ten behoeve van de bereikbaarheid van de hulpverlenende diensten moet een doorgaande 
route met een breedte van 4 meter en een hoogte van 4,2 meter vrijgehouden worden. De 
bereikbaarheid dient in geval van brand of calamiteiten te allen tijde gewaarborgd te zijn. 

3 Brandkranen en andere bluswatervoorzieningen moeten altijd vrij benaderbaar zijn. Deze 
moeten rondom over een afstand van 90 cm. worden vrijgehouden. 

4 Men moet er op toezien dat er geen brandgevaarlijke situaties ontstaan door onveil ig 
gebruik van vuur, gas en/of elektriciteit. 

5 De vrije toegang en ontvluchting van achterliggende openbare gebouwen dient te allen tijde 
gegarandeerd te zijn. Kramen, podia, enz. dienen daartoe aan weerszijden ten minste 0,5 m 
meer tussenruimte te bieden dan breedte van de toegang/uitgang van de achterliggende 
openbare gelegenheid. 
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6 De artikelen mogen niet aan het publiek worden opgedrongen of op hinderlijke wijze 
roepend of schreeuwend te koop worden aangeboden. 

7 Zwak-alcoholische, non-alcoholische en/of sterke dranken mogen niet worden verkocht. 
Verkoop van producten in glaswerk is niet toegestaan. 

8 Het is niet toegestaan wapens, zoals vuur-, steek- en slagwapens of op wapens gelijkende 
artikelen te verkopen of in de standplaats voorhanden te hebben. 

9 Het is verboden in de standplaats te overnachten (artikel 2.4.6a Algemene Plaatselijke 
Verordening). 

10 Behoudens ontheffing van het college van burgemeester en wethouders is het niet 
toegestaan naast of achter de standplaats een auto en/of aanhangwagen te parkeren. 
Koelwagens mogen uitsluitend na overleg en goedkeuring door de gemeente worden 
geplaatst. 

11 Het aanbrengen van reclame, in welke vorm ook, aan, op of in de verkoopwagen of kraam 
en die geen betrekking heeft op (de exploitatie van) de standplaats, is verboden. 

12 Aan of achter de standplaats - die aan redelijke eisen van welstand moet voldoen en er 
steeds ordelijk dient uit te zien - mag zich geen omheining van zeildoek, enig getimmerte en 
dergelijke bevinden, zodat het uitzicht naar alle kanten vrij blijft. 

13 De standplaats, de ondergrond en de onmiddellijke omgeving daarvan binnen een straal 
van 5 meter dienen in een verzorgde staat te blijven; met name mogen geen papier en andere 
afvalstoffen, dozen en dergelijke, op de grond worden gedeponeerd. Men moet ervoor 
zorgdragen, dat bij de standplaats een ter beoordeling van DAR Milieudiensten NV verplicht 
gesteld en voldoende aantal, doch ten minste één minicontainer van 240 liter ten gerieve van 
het publiek aanwezig is. Deze containers worden dagelijks geledigd. Tegen betaling zal deze 
mini-container op standaard door DAR Milieudiensten NV vóóraf bij het in te nemen 
verkooppunt worden geplaatst. Van gemeentewege te maken extra kosten van reiniging c.a. 
zullen in rekening worden gebracht. De betaling dient op eerste aanzegging van DAR 
Milieudiensten NV te worden voldaan. 

14 Tijdelijke elektriciteit- en waterinstallaties moeten voldoen aan de normen NEN 8020- 20 
en NEN 1006 en mogen alleen door erkende installateurs worden aangelegd 

15 Aan de gebruiker, c.q. pachter van de standplaats zal door Stichting Vierdaagsefeesten een 
kraamnummer worden verstrekt. Gedurende de verkoop moet het kraamnummer duidelijk 
zichtbaar voor het publiek in de kraam aanwezig zijn. 

16 Van de standplaats mag alleen gebruik worden gemaakt: 

a. op zaterdag 13 juli van 14:00 uur tot zondag 14 juli 2019, 02:00 uur; 

b. op zondag 14 juli van 06:00 uur tot maandag 15 juli 2019, 02:00 uur;  
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c. op maandag 15 juli van 06:00 uur tot dinsdag 16 juli 2019, 02:00 uur;  

d. op dinsdag 16 juli van 05:00 uur tot woensdag 17 juli 2019, 02:00 uur; 

e. op woensdag 17 juli van 05:00 uur tot donderdag 18 juli 2019, 02:00 uur; 

f. op donderdag 18 juli van 05:00 uur tot vrijdag 19 juli 2019, 02:00 uur;  

g. op vrijdag 19 juli van 05:00 tot zaterdag 20 juli 2019, 02:00 uur. 

17 Kermisattracties dienen te zijn goedgekeurd door een door het Ministerie van 
Volksgezondheid aangestelde onafhankelijke instantie. Hierop zal door de Voedsel en Waren 
Autoriteit worden gecontroleerd. 

18 Standplaatsen moeten ontdaan van afvalstoffen en dergelijke in de oorspronkelijke staat 
worden opgeleverd. 

19 De bevelen door de daarvoor bevoegde ambtenaren gegeven ten behoeve van de 
veiligheid en/of openbare orde, moeten onmiddellijk en stipt worden opgevolgd.  

20 De gebruiker, c.q. pachter van de standplaats is verplicht de redelijkerwijs mogelijke 
maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat de Gemeente Nijmegen dan wel derden 
ten gevolge van het plaatsen of de aanwezigheid van de standplaats schade lijden.  
 

Vierdaagse 2019 - Voorschriften en bepalingen behorende bij ontheffing geluidhinder 
individueel geregelde muziek voor standplaatsen kermisattracties 
 

Evenementenvergunning Vierdaagsefeesten 2019 
1 Van de geluidsontheffing mag gebruik worden gemaakt op: 

zaterdag 13 juli 2019 van 13:00 uur tot 00:30 uur; 

op zondag 14 juli 2019 van 13:00 uur tot 00:30 uur; 

op maandag 15 juli 2019 van 13:00 uur tot 00:30 uur; 

op dinsdag 16 juli van 13:00 uur tot woensdag 17 juli 2019 00:30 uur;  

op woensdag 17 juli van 13:00 uur tot donderdag 18 juli 2019 00:30 uur; 

op donderdag 18 juli van 13:00 uur tot vrijdag 19 juli 2019 00:30 uur; 

op vrijdag 19 juli van 13:00 tot zaterdag 20 juli 2019 01:00 uur.  

2 Het is verboden om een muziekinstallatie en andere geluidsapparaten (art. 1 Wet 
Geluidhinder) te gebruiken buiten de openingsuren van de attractie, behoudens voor het 
afstellen en testen op de dag voorafgaande aan de eerste openingsdag van de attractie, en 
wel gedurende maximaal een half uur. 
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3 Het is verboden gebruik te maken van sirenes, hoorns en dergelijke geluidsapparaten, 
anders dan voor begin en einde van een rit dan wel andere kermisactiviteit aan te kondigen 
alsook van andere geluidsapparaten. 

4 Op het terrein mag geen overlast veroorzakende muziek of ander geluid ten gehore worden 
gebracht. 

5 De geluidsinstallatie, inclusief de luidsprekers, mogen zich uitsluitend binnen de attractie 
bevinden, waarbij de voorzijde van de luidsprekers uitsluitend naar beneden gericht mag zijn 
en naar het midden van de locatie; de luidsprekers mogen in géén geval op of r ichting de 
omringende woonbebouwing zijn gericht. 

6 De geluidsinstallatie voor MUZIEK moet zodanig afgesteld zijn dat het geluidsniveau van 80 
dB(A) én 93 dB(C), gemeten op 1 meter vóór de luidsprekers niet wordt overschreden. Het 
verschil [dB(C)-dB(A)] is maximaal 13 dB. 

7 In geval dat meerdere luidsprekers staan opgesteld geldt dat gemeten tussen de 
luidsprekers in, of gemeten op 1 meter vóór de luidsprekers, de 80 dB(A) én 93 dB(C) niet mag 
worden overschreden; de 80 dB(A) én 93 dB(C) voor muziek mag, waar dan ook gemeten, dus 
nooit worden overschreden. 

8 De geluidsinstallatie voor het GESPROKEN WOORD (of het op een andere wijze aankondigen 
van een gebeurtenis) moet zodanig zijn afgesteld dat het geluidsniveau van 85 dB(A) én 98 
dB(C), gemeten op 1 meter vóór de luidspreker niet wordt overschreden. Het verschil [dB(C)-
dB(A)] is maximaal 13 dB. 

9 In geval dat meerdere luidsprekers staan opgesteld geldt dat gemeten tussen de 
luidsprekers in, of gemeten op 1 meter vóór de luidsprekers, de 85 dB(A) én 98 dB(C)  niet mag 
worden overschreden; de 85 dB(A) én 98 dB(C) voor het gesproken woord mag, waar dan ook 
gemeten, dus nooit worden overschreden. 

10 Indien, zulks naar het oordeel van politie- en/of toezicht houdende ambtenaren, het geluid 
afkomstig van de attractie overwegend door lage tonen wordt gekenmerkt, geldt voor de 
twee aan dit voorschrift voorafgaande voorschriften een strafcorrectie van 5 dB(A) welke van 
het toegestane geluidsniveau afgetrokken moet worden. 

11 Bovengenoemde geluidsniveaus moeten worden gemeten in de meterstand ‘fast’; het ‘A’-
filter én ‘C’-filter moet tijdens de meting meegenomen worden. 

12 Onverminderd bovenstaande voorschriften betreffende toelaatbare geluidsniveaus, mag 
het maximale toelaatbare geluidsniveau (het afgelezen maximale geluidsniveau in de 
meterstand ‘fast’) niet meer bedragen dan het toelaatbare geluidsniveau vermeerderd met 10 
dB(A). 

13 De attractie dient tijdens de openingsuren te allen tijde toegankelijk te zijn voor politie 
en/of toezichthoudende ambtenaren. 
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14 Houd(st)er van deze ontheffing dan wel een door hem/haar aangewezen vervanger, dient 
steeds bij/in de attractie aanwezig te zijn. 

15 Bij te hard volume dan wel bij niet-nakoming van de overige gestelde voorschriften zal er 
éénmaal worden gewaarschuwd waarna bij hernieuwde overtreding proces-verbaal wordt 
opgemaakt en/of een bestuurlijke maatregel wordt genomen waarbij kan worden gedacht 
aan het intrekken van de muziekontheffing voor (on)bepaalde tijd. 

16 De aanwijzingen door de politie- en/of toezichthoudende ambtenaren met betrekking tot 
de geluidssterkte, alsmede de bevelen van de politie in het belang van de openbare orde 
en/of veiligheid gegeven of nog te geven moeten terstond en stipt worden opgevolgd. 

17 Te allen tijde kunnen aan de ontheffing nadere voorschriften en bepalingen worden 
verbonden. 

5 Terras algemene voorschriften 
 
Algemene eisen 
1 Ten behoeve van de bereikbaarheid van de hulpverlenende diensten moet een doorgaande 
route met een breedte van 4 meter en een hoogte van 4,2 meter vrijgehouden worden. De 
bereikbaarheid dient in geval van brand of calamiteiten te allen tijde gewaarborgd te zijn.  

2 Brandkranen en droge stijgleidingen moeten altijd vrij benaderbaar zijn. Deze moeten 
rondom over een afstand van 90 cm. worden vrijgehouden. 

3 Men moet er op toezien dat er geen brandgevaarlijke situaties ontstaan door onveilig 
gebruik van vuur, gas en/of elektriciteit. 

4 De vrije toegang en ontvluchting van achterliggende openbare gebouwen dient te allen tijde 
gegarandeerd te zijn. Kramen, podia, enz. dienen daartoe aan weerszijden ten minste 0,5 m 
meer tussenruimte te bieden dan breedte van de toegang/uitgang van de achterliggende 
openbare gelegenheid. 

Schoonhouden terras 
5 Uw terras en de onmiddellijke omgeving daarvan binnen een straal van 5 meter dienen in 
een verzorgde staat te blijven; met name mogen geen papier en andere afvalstoffen op de 
grond worden gedeponeerd en dient u er zorg voor te dragen, dat bij uw terras(uitbreiding) 
een ter beoordeling van DAR NV verplicht gestelde en voldoende aantal minicontainers van 
240 liter ten gerieve van het publiek aanwezig is (minimaal één container per 100 m² terras of 
minder). Deze mini-containers zullen tegen betaling van huur en ledigingskosten door DAR NV 
nabij het te exploiteren terras worden geplaatst en dagelijks worden geledigd. De betaling 
dient op eerste aanzegging van DAR NV te worden voldaan. Van gemeentewege te maken 
extra kosten van reiniging c.a. zullen in rekening worden gebracht. Voor leden van de 
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Coöperatieve Afvalinzameling Binnenstad U.A. zal door DAR NV maatwerk worden geleverd, 
afhankelijk van de concrete situatie. 

Aansluiting elektrische installaties/verwarmingselementen 
6 Tijdelijke elektriciteit- en waterinstallaties moeten voldoen aan de normen NEN 8020-20 en 
NEN 1006 en mogen alleen door erkende installateurs worden aangelegd. 

7 Gasgestookte terrasverwarmingselementen zijn niet toegestaan omdat zowel de opslag als 
het gebruik ervan veiligheidsrisico’s met zich meebrengen en omdat er voldoende 
alternatieve verwarmingsapparatuur voorhanden is. Voor het gebruik van terrasverwarming 
kan de Brandweer aanvullende voorschriften opleggen. 

Verkoop en uitserveren (alcoholhoudende) drank 
8 Op de terrassen/uitbreidingen mogen overeenkomstig de bepalingen van de Dranken 
Horecawet dan wel de Algemene Plaatselijke Verordening geen verkoop- c.q. tappunten voor 
zwak-alcoholhoudende drank en/of sterke drank worden ingericht.  

9 Het gebruik van glaswerk bij het uitserveren van frisdranken en alcoholische dranken is van 
zaterdag 13 tot en met vrijdag 19 juli 2019 verboden. 

Exploiteren terras c.a. 
10 De exploitatie van het terras/de terrasuitbreiding vindt alleen plaats voor eigen zaak, tenzij 
in de verkregen terrasvergunning anders is vermeld. Hierbij dient te allen tijde een rijbaan 
voor Politie, Brandweer en RAV te worden vrijgehouden. Voorts dient een looppad over het 
terras van de in- c.q. uitgang van het bedrijfspand tot de rijbaan te worden vrijgehouden. 

11 Het innemen van een terras anders dan op de in de vergunning genoemde locatie is 
uitdrukkelijk verboden. 

12 Het opbouwen van de terrasuitbreidingen op de rijweg vóór het tijdstip dat de binnenstad 
voor het fiets- en gemotoriseerd verkeer is afgesloten (van 7.00 tot 12.00 uur) is niet 
toegestaan, tenzij dit anders in de vergunning staat vermeld. 

13 De opbouw van de terrassen op de vaste bus routes mag op vrijdagmiddag 13 juli 2019 pas 
starten vanaf het tijdstip waarop de bussen de voor de Vierdaagse 2019 ingestelde 
omleidingsroute kunnen rijden. 

14 Het is verboden op de terrassen/de terrasuitbreidingen een zogenaamde eetkraam te 
plaatsen of eetwaren te bereiden tenzij hiervoor op voordracht van Stichting 
Vierdaagsefeesten door het College van burgemeester en wethouders een aparte vergunning 
is verleend. 

15 Het is verboden op de terrassen/de terrasuitbreidingen muziek te produceren, in welke 
vorm dan ook. 
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Reclame 
16 Het aanbrengen van reclame, spandoeken, borden en dergelijke, hetzij over de weg, of op 
de straat, hetzij aan de gevel anders dan die gedurende het gehele jaar aanwezig zijn en 
betrekking hebben op uw zaak, is verboden, tenzij hiervoor op voordracht van Stichting 
Vierdaagsefeesten vergunning is verleend door het college van burgemeester en wethouders. 

Diversen 
17 Indien windschermen op het trottoir worden geplaatst, mogen deze geen grotere hoogte 
hebben dan 0,90 meter, tenzij het gedeelte boven genoemde hoogte voor 90% doorzichtig is, 
met een maximale hoogte van 1.80 meter. 

18 In of aan gemeentelijk eigendom mogen geen voorwerpen bevestigd of aangebracht 
worden, tenzij daarvoor vergunning is verleend door burgemeester en wethouders, aan welke 
vergunning nadere voorschriften worden verbonden. 

19 Vergunninghoud(st)er dient er op toe te zien, dat bezoekers van zijn inrichting geen 
rijwielen en bromfietsen plaatsen tegen gevels van de belendende percelen of op het 
voetgangersgedeelte vóór zijn inrichting dat niet als terras in gebruik mag zijn. 

20 De bevelen door de daarvoor bevoegde ambtenaren gegeven ten behoeve van de 
veiligheid en/of openbare orde, dienen onmiddellijk en stipt te worden opgevolgd. De 
vergunning en de daarbij behorende bescheiden dienen op eerste verzoek van deze 
ambtenaren ter plaatse ter hand te worden gesteld. 

21 Aan de vergunning kunnen te allen tijde nadere voorschriften worden verbonden. Bij niet, 
niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van één of meer van de gestelde voorschriften kan de 
vergunning worden ingetrokken. 

22 Houd(st)er van de vergunning is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te 
nemen teneinde te voorkomen dat de Gemeente Nijmegen dan wel derden ten gevolge van 
het plaatsen of de aanwezigheid van het terras schade lijden. 

Aanvullende voorwaarden exploiteren terras 
Het terras mag geopend zijn van 10.00 uur tot 02.00 uur. Vanaf de sluitingstijd mogen zich 
geen bezoekers meer op het terras bevinden. Kleine overkappingen en partytenten mogen 
worden geplaatst, zolang ze: 

a. veilig zijn (d.i. voldoen aan de normen in de gemeentelijke flyers);  

b. de doorstroming van het publiek niet belemmeren; 

c. en de overkappingen van transparant materiaal zijn, of zo worden geplaatst dat zede 
camerabeelden ten behoeve van het crowdmanagement niet bemoeilijken. 
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6a Geluid evenementen in de open lucht 
 
Algemeen 
Evenementen moeten aan een aantal regels voldoen om teveel geluidsoverlast bij 
omwonenden te voorkomen. Wilt u een evenementenplein of een vermaakcentrum? Dan 
moet u dit melden bij Stichting Vierdaagsefeesten om ontheffing te krijgen van de 
geluidsnormen. Hieronder vindt u informatie over de voorwaarden in de geluidsontheffing. 

Geluidssterkte 
De maximale geluidssterkte is 80 dB(A) en 93 dB(C). De dB(A) en dB(C) zijn afgeleid van de 
gewone decibel. Zij geven echter ook aan wat de gevoeligheid is van het menselijk oor voor 
lage en hogere geluidsniveaus (frequenties). Die gevoeligheid is voor de verschillende 
frequenties van het geluid namelijk niet hetzelfde. Het verschil tussen dB(C) en dB(A) mag 
maximaal 13 dB zijn. Deze maximale geluidssterkte geldt voor een geluidsgevoelige locatie, op 
een beoordelingslijn of bijvoorbeeld in het geval van kermisattractie op 1 meter afstand van 
de eventuele luidspreker(s). 

Orkesten 
Loop- en dweilorkesten en gelijksoortige muziekgezelschappen mogen uit maximaal 15 
personen bestaan. Er mogen maximaal 8 orkesten per avond tegelijkertijd spelen. Voor deze 
muziekgezelschappen zijn echter geen geluidsnormen opgenomen in de ontheffing. 

Vierdaagsefeesten 
Tijdens de Vierdaagsefeesten gelden er bijzondere eisen voor de geluidsontheffing. De begin- 
en eindtijden voor geluid tijdens de Vierdaagsefeesten zijn: 

• Zaterdag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 00.30 uur, m.u.v. zondag vanaf 13.00 uur 

• Vrijdag van 09.00 uur tot 01.00 uur 

Tussen begin- en eindtijd mag maximaal 10 uur zitten. Om overmatige geluidshinder te 
voorkomen is het gebruik van een geluidsbegrenzer verplicht. 

Controle 
De houder van de evenementenvergunning is verplicht het geluid te (laten) controleren (in 
dB(A) én dB(C)). Tijdens het evenement kan een inspecteur van de afdeling Milieu de 
geluidssterkte controleren. Als de inspecteur instructies geeft met betrekking tot de 
geluidssterkte moeten deze altijd opgevolgd worden. 

6b podium met en zonder overkapping 
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Algemeen 
Als u een podium wilt plaatsen tijdens een evenement, dan moet deze in verband met de 
veiligheid aan een aantal voorwaarden voldoen. Welke voorwaarden dat zijn leest u 
hieronder. U kunt de informatie in deze folder gebruiken om een keuze voor een bepaald 
podium te maken of om te controleren of het podium goed geplaatst wordt. Let er bij de 
keuze van een podium op dat deze goed onderhouden en van professionele kwaliteit is.  

Toegankelijkheid 
Een podium hoger dan 21 cm moet een trap of hellingbaan hebben van 80 cm breed. Een 
podium hoger dan 1 meter moet een hellingbaan hebben van 80 centimeter breed met een 
leuning van 80 cm tot 1 meter hoog. 

Doorval beveiliging 
Is het podium hoger dan 1 meter? Dan moeten de zijkanten en de achterkant van het podium 
een goede doorvalbeveiling hebben om te voorkomen dat mensen van het podium vallen. 
Een doorvalbeveiliging mag bestaan uit steigerbuizen, zeildoek met voldoende rubbers om de 
onderzijde dicht te zetten, sjorbanden, etc. 

Constructie 
De constructie van het podium moet zijn opgebouwd volgens het bij het podium behorende 
productcertificaat/attest. Het podium en onderdelen ervan moeten namelijk bestand zijn 
tegen de belastingen, die er tijdens het gebruik op worden uitgeoefend. De voorschriften over 
de soort en grootte van de belastingen staan beschreven in de NEN 6702. Meer informatie 
over deze norm vindt u op www.nen.nl (zoek op TGB 1990 

– Belastingen en Vervormingen). De vloer van het podium dient bestand te zijn tegen een 

gelijkmatig verdeelde belasting van 5,0 kN/m² (500 kg per m²), een lijnlast van 5,0 kN/m’  

(500 kg per m’) over 1,0 m lengte en een puntlast van 7,0 kN (700 kg).  

Ondergrond 
De ondergrond, waarop het podium staat, moet genoeg draagkracht te hebben, mag niet 
verzakken en niet vervormen door het gewicht van het podium. Het podium moet vlak en 
waterpas staan. Als hiervoor zogeheten onderstoppingen nodig zijn, dan moeten deze sterk 
genoeg zijn en niet horizontaal kunnen afschuiven. 

Stabiliteit 
De onderdelen van het podium moeten in alle richtingen stabiel zijn door het toepassen van 
stabiliteitsverbanden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van schoorverbanden. Voor een 
podium met overkapping geldt ook dat de overkapping goed vastgemaakt is aan de 
ondergrond of het podium zelf. Als de overkapping aan het podium zelf is vastgemaakt, dan 
kan het podium zelf als ballast dienen zodat de overkapping niet omwaait. 
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Verankering 
Omstandigheden (wind, dynamische belastingen van optredens, etc.) kunnen het noodzakelijk 
maken dat het podium moet worden verankerd of worden verzwaard met ballastblokken. 
Verankeren in de ondergrond is in de gemeente Nijmegen niet overal toegestaan. Vraag 
daarom eerst na of op de geplande locatie een grondverankering toegestaan is. 

Wind 
Er wordt van uitgegaan dat het podium redelijk ongevoelig is voor wind (vanwege de 
afwezigheid van een overkapping). De vergunninghouder moet zelf bij harde wind 
maatregelen treffen, zodat de tribune geen gevaar oplevert voor de aanwezigen en de directe 
omgeving. Te denken valt hierbij aan: zeildoeken wegnemen, ballastblokken toepassen, etc. 
Als het nodig, is of als de toezichthouder van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen daarvoor 
opdracht geeft, moet het podium onmiddellijk afgebroken worden. Voor een podium met 
overkapping geldt dat dit tot en met windkracht 6 in gebruik kan blijven. Vanaf windkracht 7 
mag een podium niet meer gebruikt worden, tenzij uit berekeningen blijkt dat een grotere 
windkracht geen gevaar oplevert. De vergunninghouder moet zelf bij harde wind maatregelen 
treffen, zodat het podium geen gevaar oplevert voor de aanwezigen en de directe omgeving. 
Als het nodig is, of als de toezichthouder van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen daarvoor 
opdracht geeft, moet het podium onmiddellijk afgebroken en verwijderd worden. 

Brandveiligheid 
Bekleding, stoffering en versiering van een podium moet voldoen aan het criterium “niet 
gemakkelijk ontvlambaar”. Dit criterium staat beschreven in de NEN 1722 en NEN 1772-A ( te 
vinden op www.nen.nl). Bij brand mag de bekleding, stoffering en versiering niet veel rook of 
giftige gassen ontwikkelen. Bovendien moeten de materialen waaruit het podium bestaat ten 
minste voldoen aan de brandvoortplantingsklasse 4, die staat beschreven in de NEN 6065. Het 
podium moet een certificaat hebben waarop de brandvoortplantingsklasse staat aangegeven. 
Dit certificaat moet op de locatie van het podium of het evenement beschikbaar zijn voor 
controle door de brandweer. Op het podium aanwezige elektrische apparaten (zoals 
PAinstallaties, verlichting, regelinstallaties etc.) moeten een elektrische aarding hebben. De 
aarding moet voldoen aan de eisen van NEN 1010 en NEN 8020-20 (zie voor meer informatie 
www.nen.nl) 

Controle 
Voor of tijdens het evenement kan een inspecteur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen 
het podium controleren. De instructies van de inspecteur zijn in het belang van de veiligheid 
en moeten daarom altijd opgevolgd worden. 

Aanvragen podium 
Plaatst u een podium tijdens het evenement? Dan moet u extra informatie aanleveren bij de 
aanvraag of de melding van het evenement, namelijk: 

1. Een situatietekening (1:500), waarop in ieder geval staat: 

• de bebouwing rondom de plek waar het podium staat  
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• de opstelplaats en oriëntatie van het podium (o.a. wat is de voorzijde van het 

podium?) 

• schaalbalk en noordpijl 

2. Plattegrond, vooraanzicht en zijaanzicht (1:100) 

3. Details van aansluitingen, stabiliteitsverbanden etc. (1:10) 

De leverancier van het podium kan u helpen om deze informatie aan te leveren. 

6c Kleine overkapping 

Algemeen 
Als u een kleine overkapping zoals bijvoorbeeld een partytent wilt plaatsen tijdens een 
evenement, dan moet deze in verband met de veiligheid aan een aantal voorwaarden 
voldoen. Welke voorwaarden dat zijn leest u hieronder. U kunt de informatie in deze folder 
gebruiken om een keuze voor een bepaalde overkapping te maken of om te controleren of de 
overkapping goed geplaatst wordt. Let er bij de keuze van een overkapping op dat deze goed 
onderhouden en van professionele kwaliteit is. De meeste overkappingen en partytenten die 
te koop zijn bij een bouwmarkt voldoen niet aan die eisen. 

Constructie 
De constructie van de overkapping moet zijn opgebouwd volgens het bij de overkapping 
behorende productcertificaat/attest. De overkapping moet namelijk bestand zijn tegen de 
belastingen, die er tijdens het gebruik op worden uitgeoefend. 

Wind 
Kleine overkappingen en partytenten zijn in principe ongeschikt om bij harde wind te worden 
gebruikt. De vergunninghouder moet zelf bij harde wind maatregelen treffen, zodat de 
overkapping geen gevaar oplevert voor de aanwezigen en de directe omgeving. 

Denk daarbij aan het verwijderen van het zeildoek (zodat de overkapping geen wind meer 
vangt) en/of het aanbrengen van ballastblokken. Als het nodig is, of als de toezichthouder van 
de gemeente daarvoor opdracht geeft, moet de tent onmiddellijk ontruimd worden. 
Desnoods dient de overkapping onmiddellijk afgebroken en verwijderd te worden. 

Stabiliteit 
De onderdelen van de overkapping moeten onderling goed verbonden te zijn door 
stabiliteitsverbanden in alle richtingen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van 
schoorverbanden. Om wegwaaien van de overkapping te voorkomen is vaak een verankering 
in de ondergrond of verzwaren met ballastblokken noodzakelijk. Voor een partytent van 3,0 x 
3,0m met 4 poten zijn bij harde wind ballastblokken noodzakelijk van 65 kg per stuk per poot. 
Verankeren in de ondergrond is niet overal in de gemeente Nijmegen toegestaan. Vraag 
daarom eerst na of op de geplande locatie een grondverankering toegestaan is. 
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Brandveiligheid 
Bekleding, stoffering en versiering van een overkapping moet voldoen aan het criterium “niet 
gemakkelijk ontvlambaar”. Dit criterium staat beschreven in de NEN 1722 en NEN 1772-A (zie 
voor meer informatie www.nen.nl). Bij brand mag de bekleding, stoffering en versiering niet 
veel rook of giftige gassen ontwikkelen. Bovendien moeten de materialen waaruit de 
overkapping bestaat ten minste voldoen aan de brandvoortplantingsklasse 4, die staat 
beschreven in de NEN 6065. De overkapping moet een certificaat hebben waarop de 
brandvoortplantingsklasse staat aangegeven. Dit certificaat moet op de locatie van de 
overkapping of het evenement beschikbaar zijn voor controle door de brandweer. 
Geïmpregneerde tentdoeken moeten zijn voorzien van een stempel of een label, waarop een 
waarmerk met de datum van het impregneren of de geldigheidsduur van het impregneren zijn 
aangegeven. De overkapping moet aan alle zijkanten open blijven, zodat in geval van 
calamiteiten de vluchtwegen open zijn. Er mogen dus geen wanden ingehangen worden. Ook 
mogen de doorgangen aan de zijkanten niet belemmerd worden door bijvoorbeeld 
aankleding of koopwaar. 

Controle 
Voor of tijdens het evenement kunnen een inspecteur van de Omgevingsdienst Regio 
Nijmegen en de Brandweer de overkapping controleren. De instructies van de inspecteur en 
Brandweer zijn in het belang van de veiligheid en moeten daarom altijd opgevolgd worden. 

Aanvragen overkapping 
Plaatst u een kleine overkapping of partytent tijdens het evenement? Dan moet u extra 
informatie aanleveren bij de aanvraag of de melding van het evenement, namelijk: Een 
situatietekening (1:500), waarop in ieder geval staat: 

• de bebouwing rondom de plek waar de tent staat  

• schaalbalk en noordpijl 

De leverancier van de overkapping kan u helpen om deze informatie aan te leveren. 

6d Tent veiligheidseisen 
 
Algemeen 
Als u een tent wilt plaatsen tijdens een evenement, dan moet deze in verband met de 
veiligheid aan een aantal voorwaarden voldoen. Welke voorwaarden dat zijn leest u 
hieronder. U kunt de informatie in deze folder gebruiken om een keuze voor een bepaalde 
tent te maken of om te controleren of de tent goed geplaatst wordt. Let er bij de keuze van 
een tent op dat deze goed onderhouden en van professionele kwaliteit is.  
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Constructie 
De constructie van de tent moet zijn opgebouwd volgens het bij de tent behorende 
productcertificaat/attest. De tribune en onderdelen ervan moeten namelijk bestand zijn tegen 
de belastingen, die er tijdens het gebruik op worden uitgeoefend. De voorschriften over de 
soort en grootte van de belastingen staan beschreven in de NEN 6702. Meer informatie over 
deze norm vindt u op www.nen.nl (zoek op TGB 1990 – Belastingen en Vervormingen). 

Wind 
Over het algemeen kan een tent tot en met windkracht 6 in gebruik blijven. Vanaf windkracht 
7 mag een tent niet meer gebruikt worden, tenzij uit berekeningen blijkt dat een grotere 
windkracht geen gevaar oplevert. De vergunninghouder moet zelf bij harde wind maatregelen 
treffen, zodat de tent geen gevaar oplevert voor de aanwezigen en de directe omgeving. Als 
het nodig is, of als de toezichthouder van de gemeente daarvoor opdracht geeft, moet de tent 
onmiddellijk ontruimd worden. Desnoods dient de tent onmiddellijk afgebroken en 
verwijderd te worden. 

Ondergrond 
De ondergrond, waarop de tent staat, moet genoeg draagkracht hebben, mag niet verzakken 
en niet vervormen door het gewicht van de tent. De tent moet vlak en waterpas staan. Als 
hiervoor zogeheten onderstoppingen nodig zijn, dan moeten deze sterk genoeg zijn en niet 
horizontaal kunnen afschuiven. 

Stabiliteit 
De onderdelen van de tent moeten onderling goed verbonden te zijn door 
stabiliteitsverbanden in alle richtingen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van 
schoorverbanden. Om wegwaaien van de tent te voorkomen is vaak een verankering in de 
ondergrond of verzwaren met ballastblokken noodzakelijk. Verankeren in de ondergrond is 
niet overal in de gemeente Nijmegen toegestaan. Vraag daarom eerst na of op de geplande 
locatie een grondverankering toegestaan is. 

Brandveiligheid 
Bekleding, stoffering en versiering van een tent moet voldoen aan het criterium “niet 
gemakkelijk ontvlambaar”. Dit criterium staat beschreven in de NEN 1722 en NEN 1772-A (zie 
voor meer informatie www.nen.nl). Bij brand mag de bekleding, stoffering en versiering niet 
veel rook of giftige gassen ontwikkelen. Bovendien moeten de materialen waaruit de tent 
bestaat ten minste voldoen aan de brandvoortplantingsklasse 4, die staat beschreven in de 
NEN 6065. De tent moet een certificaat hebben waarop de brandvoortplantingsklasse staat 
aangegeven. Dit certificaat moet op de locatie van de tent of het evenement beschikbaar zijn 
voor controle door de brandweer. Geïmpregneerde tentdoeken moeten zijn voorzien van een 
stempel of een label, waarop een waarmerk met de datum van het impregneren of de 
geldigheidsduur van het impregneren zijn aangegeven. De tent moet genoeg nooduitgangen 
hebben. Als er personen in de tent aanwezig zijn, mag een deur in een vluchtroute alleen 
dicht zijn als die deur tijdens het vluchten onmiddellijk over de gehele breedte kan worden 
geopend. De deur mag niet op slot zitten en moet naar buiten toe open draaien. Zijn er meer 



56

dan 100 mensen aanwezig in een ruimte? Of moeten meer dan 100 mensen tijdens het 
vluchten gebruik maken van een deur? Dan moet deze deur in de vluchtrichting kunnen 
worden geopend door een lichte druk tegen de deur of door een lichte druk tegen de 
panieksluiting. Deze panieksluiting moet voldoen aan NEN-EN1125 (zie voor meer informatie 
www.nen.nl). Vlakbij elke (nood)uitgang moet een poederblusser of een schuimblusser 
aanwezig zijn met een minimale inhoud van 6 kg blusstof. De tent moet noodverlichting 
hebben die bij stroomuitval minimaal 1 uur blijft branden en een lichtsterkte heeft van 1 lux 
op de vloer. In de tent aanwezige elektrische apparaten (zoals PA-installaties, verlichting, 
regelinstallaties etc.) moeten een elektrische aarding hebben. De aarding moet voldoen aan 
de eisen van NEN 1010 en NEN 8020-20 (zie voor meer informatie www.nen.nl) 

Controle 
Voor of tijdens het evenement kunnen een inspecteur van de Omgevingsdienst Regio 
Nijmegen en de Brandweer de tent controleren. De instructies van de inspecteur en 
Brandweer zijn in het belang van de veiligheid en moeten daarom altijd opgevolgd worden. 

Aanvragen tent 
Plaatst u een tent tijdens het evenement? Dan moet u extra informatie aanleveren bij de 
aanvraag of de melding van het evenement, namelijk: 

1. Een situatietekening (1:500), waarop in ieder geval staat: 

• de bebouwing rondom de plek waar de tent staat 

• de opstelplaats en oriëntatie van de tent (o.a. wat is de ingang van de tent?)  

• schaalbalk en noordpijl 

2. Plattegrond, vooraanzicht en zijaanzicht (1:100) 

3. Details van aansluitingen, stabiliteitsverbanden etc. (1:10) 

De leverancier van de tent kan u helpen om deze informatie aan te leveren. 

6 e Tribune veiligheidseisen 
 
Algemeen 
Als u een tribune wilt plaatsen tijdens een evenement, dan moet deze in verband met de 
veiligheid aan een aantal voorwaarden voldoen. Welke voorwaarden dat zijn leest u 
hieronder. U kunt de informatie in deze folder gebruiken om een keuze voor een bepaalde 
tribune te maken of om te controleren of de tribune goed geplaatst wordt. Let er bij de keuze 
van een tribune op dat deze goed onderhouden en van professionele kwaliteit is. 
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Doorval beveiliging 
Om te voorkomen dat toeschouwers van de tribune vallen, moeten de zijkanten en de 
achterkant van de tribune een goede doorvalbeveiling hebben. Een doorvalbeveiliging mag 
bestaan uit steigerbuizen, zeildoek met voldoende rubbers om de onderzijde dicht te zetten, 
sjorbanden, etc. 

Onder de tribune 
Toegang onder de tribune is niet toegestaan om persoonlijk letsel en eventuele sabotage voor 
of tijdens het evenement te voorkomen. Zorg daarom dat de tribune aan de zijkanten en aan 
de achterkant dichtgemaakt is. 

Constructie 
De constructie van de tribune moet zijn opgebouwd volgens het bij de tribune behorende 
productcertificaat/attest. De tribune en onderdelen ervan moeten namelijk bestand zijn tegen 
de belastingen, die er tijdens het gebruik op worden uitgeoefend. De voorschriften over de 
soort en grootte van de belastingen staan beschreven in de NEN 6702. Meer informatie over 
deze norm vindt u op www.nen.nl (zoek op TGB 1990 – Belastingen en Vervormingen). 

Wind 
Over het algemeen kan een tribune tot en met windkracht 6 in gebruik blijven. Vanaf 
windkracht 7 mag een tribune niet meer gebruikt worden, tenzij uit berekeningen blijkt dat 
een grotere windkracht geen gevaar oplevert. De vergunninghouder moet zelf bij harde wind 
maatregelen treffen, zodat de tribune geen gevaar oplevert voor de aanwezigen en de directe 
omgeving. Als het nodig is, of als de toezichthouder van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen 
daarvoor opdracht geeft, moet de tribune onmiddellijk ontruimd worden. 

Ondergrond 
De ondergrond, waarop de tribune staat, moet genoeg draagkracht te hebben, mag niet 
verzakken en niet vervormen door het gewicht van de tribune. De tribune moet vlak en 
waterpas staan. Als hiervoor zogeheten onderstoppingen nodig zijn, dan moeten deze sterk 
genoeg zijn en niet horizontaal kunnen afschuiven 

Stabiliteit 
De onderdelen van de tribune moeten onderling goed verbonden zijn door 
stabiliteitsverbanden in zij- en dwarsrichting. Dit kan bijvoorbeeld door middel van 
schoorverbanden. Deze schoorverbanden moeten met borgpennen geborgd worden en 
mogen niet met één simpele handbeweging verwijderd kunnen worden. Borgpennen kunnen 
bestaan uit goed vastgeslagen wiggen of pennen met een borgring en/of een splitpen.  

Overkapping 
Gebruikt u een overkapping? Zorg dan dat deze goed vastgemaakt is aan de ondergrond of de 
tribune zelf. Als de overkapping aan de tribune is vastgemaakt, dan kan de tribune zelf als 
ballast dienen zodat de overkapping niet omwaait. 



58

Brandveiligheid 
Bekleding, stoffering en versiering van een tribune moet voldoen aan het criterium “niet 
gemakkelijk ontvlambaar”. Dit criterium staat beschreven in de NEN 1722 en NEN 1772-A (zie 
voor meer informatie www.nen.nl). Bij brand mag de bekleding, stoffering en versiering niet 
veel rook of giftige gassen ontwikkelen. Bovendien moeten de materialen waaruit de tribune 
bestaat ten minste voldoen aan de brandvoortplantingsklasse 4, die staat beschreven in de 
NEN 6065. De tribune moet een certificaat hebben waarop de brandvoortplantingsklasse 
staat aangegeven. Dit certificaat moet op de locatie van de tribune of het evenement 
beschikbaar zijn voor controle door de brandweer. 

Controle 
Voor of tijdens het evenement kan een inspecteur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen 
de tribune controleren. De instructies van de inspecteur zijn in het belang van de veiligheid en 
moeten daarom altijd opgevolgd worden. 

Aanvragen tribune 
Plaatst u een tribune tijdens het evenement? Dan moet u extra informatie aanleveren bij de 
aanvraag of de melding van het evenement, namelijk: 

1. Een situatietekening (1:500), waarop in ieder geval staat: 

• de bebouwing rondom de plek waar de tribune staat 

• de opstelplaats en oriëntatie van de tribune (o.a. wat is de voorzijde van de tribune?)  

• schaalbalk en noordpijl 

2. Plattegrond, vooraanzicht en zijaanzicht (1:100) 

3. Details van aansluitingen, stabiliteitsverbanden etc. (1:10) 

De leverancier van de tribune kan u helpen om deze informatie aan te leveren. 

6f Marktkraam veiligheidseisen 
 
Algemeen 
Als u een (markt)kraam wilt plaatsen tijdens een evenement, dan moet deze in verband met 
de veiligheid aan een aantal voorwaarden voldoen. Welke voorwaarden dat zijn leest u 
hieronder. U kunt de informatie in deze folder gebruiken om een keuze voor een bepaalde 
overkapping te maken of om te controleren of de marktkraam goed geplaatst wordt. Let er bij 
de keuze van een marktkraam op dat deze goed onderhouden en van professionele kwaliteit 
is. De meeste kramen die te koop zijn bij een bouwmarkt voldoen niet aan die eisen.  
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Constructie 
De constructie van de marktkraam moet zijn opgebouwd volgens het bij de marktkraam 
behorende productcertificaat/attest. De marktkraam moet namelijk bestand zijn tegen de 
belastingen, die er tijdens het gebruik op worden uitgeoefend. De belastingen en de kraam 
moeten voldoen aan NEN 6702. Meer informatie vindt u op www.nen.nl (zoek op TGB 1990- 
Belastingen en Vervormingen). 

Wind 
Uitgangspunt voor de kraam moet zijn dat deze tot en met windkracht 6 zonder problemen in 
gebruik kan zijn. Vanaf windkracht 7 moet de vergunninghouder zelf extra maatregelen 
treffen om de kraam in gebruik te kunnen houden (zoals: zeildoek wegnemen, koopwaar 
verwijderen, ballastblokken toepassen, etc). De kraam mag nooit een gevaar opleveren voor 
de aanwezigen en de directe omgeving. Als het nodig is, of als de toezichthouder van de 
Omgevingsdienst Regio Nijmegen daarvoor opdracht geeft, moet de kraam onmiddellijk 
afgebroken en verwijderd worden. 

Stabiliteit 
De kraam moet stabiel zijn opgebouwd en op een vlakke ondergrond staan. 
Onderstoppingen/uitvullingen moeten stabiel zijn aangebracht en bestand zijn tegen 
afschuiven of kantelen. 

Openbare veiligheid 
Gewone kramen (beheerd en onbeheerd) moeten minimaal 1 meter afstand houden tot de 
aangrenzende panden en bebouwing. Voor bak-en braadkramen en kramen waar stoffen 
worden gebruikt die brandbaar, brandbevorderend of brandgevaarlijk zijn bedraagt deze 
afstand minimaal 3 meter (zie ook Regeling Bouwbesluit 2003). Daarnaast gelden de volgende 
voorwaarden: 

• de lengte van een aantal aaneengesloten kramen mag niet meer dan maximaal 12 meter 
zijn (dit zijn 3 kramen); 

• tussen een aangesloten rij kramen moet een afstand van minimaal 1,5 meter zitten. 

Brandveiligheid 
Bekleding, stoffering en versiering van een kraam moet voldoen aan het criterium “niet 
gemakkelijk ontvlambaar”. Dit criterium staat beschreven in de NEN 1722 en NEN 1772-A (zie 
voor meer informatie www.nen.nl). Bij brand mag de bekleding, stoffering en versiering niet 
veel rook of giftige gassen ontwikkelen. Bovendien moeten de materialen waaruit de kraam 
bestaat ten minste voldoen aan de brandvoortplantingsklasse 4, die staat beschreven in de 
NEN 6065. De kraam moet een certificaat hebben waarop de brandvoortplantingsklasse staat 
aangegeven. Dit certificaat moet op de locatie van de kraam of het evenement beschikbaar 
zijn voor controle door de brandweer. Geïmpregneerde zeildoeken moeten zijn voorzien van 
een stempel of een label, waarop een waarmerk met de datum van het impregneren of de 
geldigheidsduur van het impregneren zijn aangegeven. In kramen, die aan de 3-meter eis 
moeten voldoen, dient minimaal 1 poeder- of schuimblusser van minimaal 6 kg blusstof 
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aanwezig te zijn. Ten behoeve van de bereikbaarheid van de hulpverlenende diensten moet 
een doorgaande route met een breedte van 4 meter en een hoogte van 4,2 meter tussen de 
rijen kramen vrijgehouden worden. Waar de situatie dit niet toestaat (bijv. in een straat van 6 
meter breed) is alleen een enkelvoudige rij kramen toegestaan. De vrije toegang en 
ontvluchting van achterliggende openbare gebouwen moet te allen tijde gegarandeerd zijn. 
Kramen moeten daarom aan weerszijden ten minste 0,5 m meer tussenruimte bieden dan de 
toegang/uitgang van de achterliggende openbare gelegenheid. Brandkranen en andere 
bluswatervoorzieningen moeten altijd toegankelijk blijven. 

Tijdsduur 
Meerdaagse opstelling van (markt)kramen kan onder de volgende voorwaarden:  

• er is actief toezicht (bijvoorbeeld d.m.v. surveillance);  

• in onbeheerde open kramen bevinden zich geen producten; 

• bak- en braadkramen zijn deugdelijk afgesloten. Slapen in (afgesloten) kramen is niet 
toegestaan. 

Aanvragen tribune 
Plaatst u een marktkraam tijdens het evenement? Dan moet u extra informatie aanleveren bij 
de aanvraag of de melding van het evenement, namelijk: Een situatietekening (1:500), waarop 
in ieder geval staat: 

• de bebouwing rondom de plek waar de marktkraam staat  

• schaalbalk en noordpijl  

De leverancier van de marktkraam kan u helpen om deze informatie aan te leveren. 

6g Kermisattractie veiligheidseisen 
 
Algemeen 
Als u een kermisattractie wilt plaatsen tijdens een evenement, dan moet deze in verband met 
de veiligheid aan een aantal voorwaarden voldoen. Welke voorwaarden dat zijn leest u 
hieronder. 

Constructie 
De kermisattractie moet van professionele en degelijke kwaliteit zijn. De kermisattractie moet 
worden opgebouwd volgens het bij de kermisattractie behorende productcertificaat/attest. 
De kermisattractie moet namelijk bestand zijn tegen de belastingen, die er tijdens het gebruik 
op worden uitgeoefend. De voorschriften over de soort en grootte van de belastingen staan 
beschreven in de NEN 6702. Meer informatie over deze norm vindt u op www.nen.nl (zoek op 
TGB 1990 – Belastingen en Vervormingen). 
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Wind 
Uitgangspunt voor de kermisattractie moet zijn dat deze tot en met windkracht 6 zonder 
problemen in gebruik kan zijn. Vanaf windkracht 7 moet de vergunninghouder zelf extra 
maatregelen treffen om de kermisattractie in gebruik te kunnen houden (bijvoorbeeld 
verwijderen van het zeildoek als er een overkapping is of verzwaren met ballastblokken). De 
kermisattractie mag nooit een gevaar opleveren voor de aanwezigen of de directe omgeving. 
Als desondanks toch onzeker blijft dat de kermisattractie blijft staan, dan moet de attractie 
onmiddellijk buiten gebruik gesteld en eventueel verwijderd worden. Indien noodzakelijk 
geldt dit ook bij wind kleiner dan windkracht 7. Opdrachten van de toezichthouder van de 
gemeente moeten onmiddellijk ontruimd worden. 

Stabiliteit 
De ondergrond, waarop de kermisattractie staat, moet genoeg draagkracht hebben, mag niet 
verzakken en niet vervormen door het gewicht van het podium. De kermisattractie moet vlak 
en waterpas staan. Als hiervoor zogeheten onderstoppingen nodig zijn, dan moeten deze 
sterk genoeg zijn en niet kunnen afschuiven of kantelen. De onderdelen van de 
kermisattractie moeten onderling goed verbonden zijn door stabiliteitsverbanden in alle 
richtingen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van schoorverbanden. Bij een opbouw van 
steigermateriaal www.odregionijmegen.nl kunnen deze bestaan uit druken trekschoren of 
momentvaste hoekverbindingen. Om wegwaaien van een eventuele overkapping te 
voorkomen is vaak een verankering in de ondergrond of verzwaren met ballastblokken 
noodzakelijk. Verankeren in de ondergrond is niet overal in de gemeente Nijmegen 
toegestaan. Vraag daarom eerst na of op de geplande locatie een grondverankering 
toegestaan is. 

Brandveiligheid 
Bekleding, stoffering en versiering van de kermisattractie moet voldoen aan het criterium 
“niet gemakkelijk ontvlambaar”. Dit criterium staat beschreven in de NEN 1722 en NEN 1772-
A ( te vinden op www.nen.nl). Bij brand mag de bekleding, stoffering en versiering niet veel 
rook of giftige gassen ontwikkelen. Bovendien moeten de materialen waaruit de 
kermisattractie bestaat ten minste voldoen aan de brandvoortplantingsklasse 4, die staat 
beschreven in de NEN 6065. De attractie moet een certificaat hebben waarop de 
brandvoortplantingsklasse staat aangegeven. Dit certificaat moet op de locatie van de 
attractie of het evenement beschikbaar zijn voor controle door de brandweer. 

Aanvragen kermisattractie 
Plaatst u een kermisattractie tijdens het evenement? Dan moet u extra informatie aanleveren 
bij de aanvraag of de melding van het evenement, namelijk: 

1. Een situatietekening (1:500), waarop in ieder geval staat: 

• de bebouwing rondom de plek waar de kermisattractie staat 

• schaalbalk en noordpijl 
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2. Plattegrond, vooraanzicht en zijaanzicht van de attractie (1:100) 

6h luchtkussen veiligheidseisen 
 
Algemeen 
Als u een luchtkussen of een andere opblaasbare attractie wilt plaatsen tijdens een 
evenement, dan moet deze in verband met de veiligheid aan een aantal voorwaarden 
voldoen. Welke voorwaarden dat zijn leest u hieronder. U kunt de informatie in deze folder 
gebruiken om een keuze voor een bepaald luchtkussen te maken of om te controleren of het 
luchtkussen goed geplaatst wordt. Let er bij de keuze van een luchtkussen op dat deze goed 
onderhouden en van professionele kwaliteit is. 

Risico’s 
Luchtkussens lijken misschien ongevaarlijk, maar toch zijn er risico’s. Luchtkussens worden 
namelijk door middel van een ventilator overeind gehouden. Als het luchtkussen kantelt is de 
kans groot dat de ventilator stopt of raakt afgekoppeld van het kussen. Het luchtkussen zakt 
dan in elkaar. Er is dan een groot risico dat er bezoekers (kinderen) onder het kussen 
bedolven raken met mogelijk ernstige persoonlijke gevolgen. 

Constructie 
Het luchtkussen moet zijn opgebouwd volgens het bij het luchtkussen behorende 
productcertificaat/attest. De overkapping moet namelijk bestand zijn tegen de belastingen, 
die er tijdens het gebruik op worden uitgeoefend. De voorschriften over de soort en grootte 
van de belastingen staan beschreven in de NEN 6702. Meer informatie over deze norm vindt u 
op www.nen.nl (zoek op TGB 1990 – Belastingen en Vervormingen). 

Wind 
Uitgangspunt voor het luchtkussen moet zijn dat deze tot en met windkracht 6 zonder 
problemen in gebruik kan zijn. Vanaf windkracht 7 moet de vergunninghouder zelf extra 
maatregelen treffen om het luchtkussen in gebruik te kunnen houden (bijvoorbeeld 
verzwaren met ballastblokken). Het luchtkussen mag nooit een gevaar opleveren voor de 
aanwezigen of de directe omgeving. Als desondanks toch onzeker blijft dat het luchtkussen 
blijft staan ,dan moet de attractie onmiddellijk buiten gebruik gesteld en eventueel verwijderd 
worden. Indien noodzakelijk geldt dit ook bij wind kleiner dan windkracht 7. 

Stabiliteit 
De onderdelen van het luchtkussen moeten onderling goed verbonden zijn door 
stabiliteitsverbanden in alle richtingen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van 
schoorverbanden. Een luchtkussen moet altijd zijn verankerd aan de ondergrond of zijn 
verzwaard met ballastblokken, zodat het niet kan omwaaien of omvallen. Deze verankering 
moet zijn uitgevoerd zoals in het productattest of de gebruikshandleiding van de fabrikant 
staat beschreven. Verankeren in de ondergrond is niet overal in de gemeente Nijmegen 
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toegestaan. Vraag daarom eerst na of op de geplande locatie een grondverankering 
toegestaan is. 

Controle 
Voor of tijdens het evenement kan een inspecteur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen 
het luchtkussen controleren. De instructies van de inspecteur zijn in het belang van de 
veiligheid en moeten daarom altijd opgevolgd worden. 

Aanvragen Luchtkussen 
Plaatst u een luchtkussen of andere opblaasbare attractie tijdens het evenement? Dan moet u 
extra informatie aanleveren bij de aanvraag of de melding van het evenement, namelijk: 

1. Een situatietekening (1:500), waarop in ieder geval staat: 

• de bebouwing rondom de plek waar het luchtkussen staat 

• schaalbalk en noordpijl 

2. De begin- en eindtijd van het evenement, de op- en afbouwtijden van de attractie en het 
tijdstip van de oplevering. 

3. Het productattest van de attractie (technische beschrijving, opbouwinstructies, 
gebruiksvoorwaarden, etc.) De leverancier van het luchtkussen kan u helpen om deze 
informatie aan te leveren. 
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