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2. Verspreiding - Lijst met bestemmelingen
Overheden en administratieve overheidsdiensten
Burgemeester en schepenen

Elk 1
expl.
expl.
expl.
expl.
expl.
expl.
expl.
expl.
expl.
expl.

Secretaris
Ambtenaar nood- en interventieplanning
TUD
Milieudienst
Organisatie
Voorzitter OCMW
Provincie West-Vlaanderen – Gouverneur
FOD Binnenlandse Zaken – CGCCR – Brussel
FOD Binnenlandse Zaken – Civiele Veiligheid - Brussel

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Discipline 1
Brandweer Knokke-Heist

1 expl.

Discipline 2
Hulpcentrum 100 West-Vlaanderen – Brugge
Algemeen Ziekenhuis OLV Ter Linden
Federale Gezondheidsinspecteur - Brugge

1 expl.
2 expl.
1 expl.

Discipline 3
Korpschef van PZ 5446 – Damme/Knokke-Heist
Bestuurlijk Directeur-coördinator van het arrondissement Brugge
Communicatie en informatiecentrum West-Vlaanderen

1 expl.
1 expl.
1 expl.

Discipline 4
Civiele Bescherming – Grote Wacht – Jabbeke

1 expl.

Discipline 5
Dienst Communicatie – Knokke-Heist

1 expl.
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3. Lijst van gebruikte afkortingen
Plannen
NIP
ANIP
BNIP

Nood- & interventieplan
Algemeen nood- & interventieplan
Bijzonder nood- & interventieplan

Coördinatiecentra
CP
CP-OPS
GCC
VMP

Commandopost
Commandopost-operaties
Gemeentelijk crisiscentrum
Vooruitgeschoven medische post

Operationele disciplineverantwoordelijken
Dir-Bw
Dir-Med
Dir-Pol
Dir-Log
Dir-Info
Dir-CP-OPS

Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur

brandweer
medische hulpverlening
politie
logistiek
informatie
van de commandopost operaties

Andere
HC 100
RK
RV-punt
SAH
TUD

Hulpcentrum 100
Rode Kruis
Rendez-Vous punt
Snelst Adequate Hulp
Technisch Uitvoerende Dienst (gemeente Knokke-Heist)
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Deel 1: Algemene gegevens

4. Gegevens evenement
4.1. Omschrijving
Op zondag 10 februari 2013 begint de carnavalsperiode. Traditioneel is er de Grote Carnavalstoet in
de namiddag en vieren de gemaskerden feest in de straten van Heist tot in de vroege uurtjes. De
maandag is er sprotjesdag en Bal van de Zeemeermin in de Ravelingen. Op dinsdag is er de
gemaskerde voetbalwedstrijd tussen de Visschers en de Plakkers. Deze voetbalwedstrijd wordt al
georganiseerd sinds 1928. ’s Avonds is er nog de verlichte avondstoet, waarna er vuurwerk plaats
vindt en de verbranding van Prins Carnaval. De feestvierders gaan door tot de woensdag al goed
gevorderd is.
Voor dit BNIP wordt rekening gehouden met de periode van carnaval zoals beschreven in de
politieverordening.

4.2. Wettelijke bepalingen en officiële
documenten








Het KB van 16 februari 2006, betreffende de nood-en interventieplannen.
Het KB van 27 januari 2008 betreffende praalwagens
De ministeriële omzendbrief NPU-1 betreffende de nood- en interventieplannen dd. 26
oktober 2006.
Tijdelijke politieverordening op de veiligheid tijdens de carnavalsperiode 2013, goedgekeurd
in de gemeenteraad van 31 januari 2013.
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer tijdens de carnavalsactiviteiten 2013, die
wordt goedgekeurd in het college in de loop van januari/februari 2013
Het karrenreglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 31 januari 2013.
Burgemeesterbesluit voor het afsteken van vuurwerk, dat werd goedgekeurd op 14 januari
2013.

4.3. Betrokken gemeentes
Gemeente Knokke-Heist

4.4. Organisator
Het evenement wordt georganiseerd door:
Het Cultuurcentrum in opdracht van het gemeentebestuur Knokke-Heist

4.5. Verantwoordelijken en contact tijdens de
organisatie
4.5.1. Organisatie
Coördinator Openluchtanimatie – Jan Deroose

0475/48.94.07
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4.5.2. Brandweer
Off. Dienstchef Filiep Dekiere

0475/65.71.70

4.5.3. Medische diensten
Gezondheidszorg Oostkust – Spoed Luc Huyghe
Hoofdverpleger Spoed Matthieu Hinoul

0475/68.51.79
0496/59.70.58

4.5.4. Politie
CP Ronald De Maertelaere
Officier van bestuurlijke politie met weekdienst

0477/98.18.12
050/619.600
Of 050/619.619

4.5.5. Logistiek
Diensthoofd Onderhoud Michael Gonzales
Ploegleider Johnny De Ruyter

0472/85.95.10
0478/50.43.91

4.5.6. Communicatie
Communicatieambtenaar Knokke-Heist – Jan De Groote
Stafmedewerker Communicatie – Claus Brusselle

0477/65.43.91
0472/43.89.77

4.6. Programma en randactiviteiten
4.6.1. Datum en uur
Zondag 10 februari
09.45 uur: vissersmis – kerk St. Antonius met aansluitend bloemenhulde op het Vissershuldeplein.
14.30 uur: start van de grote Carnavalstoet met deelname van de reuzen Pier en Wanne, tientallen
praalwagens en duizenden gemaskerden.
19.00 uur: Proclamatie en overhandiging van de prijzen aan de deelnemers van de wedstrijd voor
wagens en gemaskerde groepen op de Bolle.
Maandag 11 februari
17 -19.00 uur: sprotjesdag. Gratis sprot in de Heistse stamcafé’s
20.00 uur: Bal van de Zeemeermin in zaal Ravelingen
Dinsdag 12 februari
15.00 uur: gemaskerde voetbalwedstrijd tussen de "Plakkers" en de "Vissers" in stadion De Taeye:
19.30 uur: avondoptocht door het Centrum van Heist.
21.30 uur: Vuurwerk, Verbranding Prins Carnaval, Gratis ballen en babelutten vangen.
Tot een gat in de morgen: carnavalsviering in de Heistse straten en café’s.

4.6.2. Deelname
Aantal praalwagens: 40 à 45
Totaal aantal carnavalisten tijdens de Grote Carnavalstoet: ca. 3200
Totaal aantal carnavalisten tijdens de verlichte avondstoet: ca. 3200
Feestvierders op zondag: ca. 5000 à 8000
Feestvierders op dinsdag: ca. 5000 à 8000
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Aantal begeleiders: 10 (waarbij 4 brandweermannen met radiocommunicatie)
Begeleidende motards tijdens de stoet: 6

4.6.3. Verwacht aantal toeschouwers
Het totaal aantal toeschouwers voor de Grote Carnavalstoet op zondag 10 februari schat men op
15000 à 20000. Voor de verlichte avondstoet op dinsdag 12 februari worden 10000 toeschouwers
verwacht.

4.6.4. Randevenementen
Wat?
Tent op de Nicolas Mengélaan (vanaf
Kursaalstraat tot Knokkestraat t.h.v. pand
Babelutte)
Pand Babelutte wordt gebruikt voor
stockage
Open tent op De Bolle door de horeca
rondom
Feesttent op de parking van de
Knokkestraat, naast de kermis

Uitbating/verantwoordelijke
Dirk Roels

Contactgegevens
0477/35.63.35

De uitbater van de Kubus (Johan
De Cuyper)
Patrick De Breucker

0493/69.54.40
0475/55.06.08

4.7. Toegangswegen
Cf. Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer
Opmerking, vanaf november 2012 is de Van Nieuwenhuyselaan niet meer toegankelijk voor verkeer.
Zie plan in bijlage. (Bijlage 1 en 2)
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Deel 2: Risicoanalyse en specifieke interventieprocedures

5. Risicoanalyse
5.1. Omschrijving van het evenement


Activiteit
o Grote carnavalstoet in de dorpskern van Heist: volkstoeloop in overvolle straten
langs het parcours.
o Carnavalvierders in de straten van Heist op zondag
o Verlichte avondstoet in de dorpskern van Heist
o Verbranding Prins Carnaval op het Maes- en Boereboomplein en vuurwerk op de
Krinkelweide
o Carnavalvierders in de straten van Heist op dinsdagavond

5.2. Omschrijving van de locatie en de
infrastructuur
5.2.1. Parcours van de Grote Carnavalstoet
Verzamelen op Maes-en Boereboomplein en Heistlaan
Vertrek via Koudekerkelaan - Bondgenotenlaan - Kursaalstraat - Knokkestraat – Moefe Pannenstraat – Oversteek Elizabetlaan - Elizabetlaan (Zuidkant) - Graaf d'Ursellaan – Elizabetlaan
(Noordkant) – Herman Lybaertstraat

5.2.2. Parcours van de verlichte avondstoet
Verzamelen op Maes- en Boereboomplein en Heistlaan
Via Station naar Kursaalstraat – Westkapellestraat – Noordstraat - Pannenstraat - Knokkestraat –
Kursaalstraat – Bondgenotenlaan – Koudekerkelaan

5.2.3. Belangrijkste sites
Feestzone zoals bepaald in de tijdelijke politieverordening op de veiligheid tijdens de
carnavalsperiode 2013.

5.2.4. Omschrijving van het publiek



Alle leeftijden
Geen bijzondere risico’s

5.3. Risicovolle inrichtingen in de feestzone
Economische relevante gegevens:
- Tankstation vlakbij de passage van de Grote Carnavalsstoet op zondag, Texaco 337 8300
Knokke-Heist
Geografische relevante gegevens: de feestzone bevindt zich vlakbij het strand en de zee.
Demografische relevante gegevens: de Grote Carnavalsstoet op zondag kruist de spoorwegbedding
van de Kusttram.
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6. Ongevallenscenario’s
6.1. Medische risico’s











Één of meerdere personen worden onwel.
Drankproblematiek (drank tijdens de stoet en ’s avonds overmatig drankmisbruik) –
vechtpartij – brandwonden (stroomgeneratoren) – CO-intoxicatie.
Verdrukking met suffocatie en vertrappeling.
Wegwaaien/ineenvallen van constructies op de karren.
Algemene traumatologie (onder de wielen geraken, van de karren vallen, geraakt worden
door projectielen, ….).
Problemen door weersomstandigheden (onderkoeling, stormweer …).
Verkeersongevallen in de omgeving (op en rond parcours).
Massale aanvoer van slachtoffers door grootschalig incident.
Ambulance- of MUG oproep op het parcoursverloop.
Ongeval met vuurwerk.

6.2. Risico’s brandweer










Brand in een woning of appartement (naast parcours).
Ontploffing in een woning of appartement (naast parcours).
Brand of ontploffing in een winkel (naast parcours).
Brand of ontploffing van losstaande cateringfaciliteiten op straat.
Brand of ontploffing op één van de karren.
Andere branden (autobrand, …).
Verkeersongevallen in de omgeving (op en rond parcours).
Ambulance- of MUG oproep op het parcoursverloop.
Ongeval met vuurwerk.

6.3. Politionele risico’s

















Verloren gelopen kinderen.
Diefstallen, zakkenrollers en diefstallen van en uit voertuigen.
Niet terugvinden van geparkeerde voertuigen.
Ordeverstoring.
Dronkenschap en druggebruik.
Vechtpartijen.
Verkeersongevallen in de omgeving (op en rond parcours).
Ongevallen op bouwwerven tijdens de carnavalnachten.
Bommelding.
Aanslag.
Wegeniswerken.
Verkeersproblemen op de reisweg.
Wildparkeren.
Tegenliggend verkeer: inclusief de hulp- en interventiediensten.
Ambulance- of MUG oproep op het parcoursverloop.
Wildplassen

6.4. Specifieke scenario’s
Infiltraties in de stoet:
- politiebevel om dispositief te verlaten
- politie zet betrokkene aan de kant
- indien nodig bestuurlijk of gerechtelijk optreden
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Gevaarlijk gedrag van publiek (kinderen en verkeersagressie):
- gebruik van nadarhekken of spannen van touwen en linten
- inzet van stewards en politieambtenaren
Afwezigheid politiemensen en begeleiders:
- melding aan politie en organisatie
Overbevolking op bepaalde plaatsen:
- Tijdig anticiperen
- Optreden politie
- Toegang beperken of verbieden, eventueel evacuatie
Verstoring van de openbare orde:
- optreden van de lokale politie
- bevriezen van de situatie
- eventueel bestuurlijk aanhouden
- eventueel omleiding op aangeven van de dir Pol ( al of niet in samenspraak met organisator )
Incident in drankgelegenheden zoals omschreven in politieverordening cf. supra:
Instorten, ontploffen of er kan brand ontstaan, …
In deze gevallen ontstaat paniek.
Gevaar:
mensen kunnen gekneld zitten
mensen kunnen brandwonden oplopen
moeilijk te evacueren
…

7. Interventieprocedures
7.1. Geïsoleerde incidenten






Melding aan CP-OPS; eventueel vraag assistentie discipline(s)
Ruimte vrij maken rond slachtoffer(s) door politie.
Evacuatie van onmiddellijke omgeving door politie in afgesproken richting.
Kijklustigen op afstand houden door politie.
Slachtoffers worden naar ziekenhuis gebracht, eventueel onder politiebegeleiding. Way-out
in multidisciplinair overleg.
 Uitvoeren politionele opdrachten i.f.v. incident door politie.
 Uitvoeren brandweertaken i.f.v. het incident door brandweer.
Begeleiding hulpdiensten door Politie via de snelste en veiligste route. (Radiofonisch en/of escorte)

7.2. grootschalig incident medisch en brandweer
cf. ANIP

7.3. Grootschalig incident politioneel
cf. ANIP
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8. Wijze en procedure informeren bevolking
In geval van een grootschalig incident wordt er zo vlug mogelijk een persbericht verspreid. Er volgt
dan zo spoedig mogelijk een persconferentie.
Er zullen ook updates worden verstuurd via dit twitterprofiel: @Gemknokkeheist
Afhankelijk van het incident, worden ook de radiozendamateurs ingelicht en ingezet in de
communicatie.
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Deel 3: Beschikbare interventiemiddelen

9. Inzet per discipline en van de organisatie
9.1. Discipline 1 – Brandweer (incl. ambulances
dienst 100)


Aantal ingezette personen:
Brandweerkazerne: minimum de bezetting (Snelst Adequate Hulp) SAH voor brandweer en
ambulance.
2 personen in de CP en versterkte bemanning brandweerdispatching.



Materieel en ondersteuning:
o 1 autopomp
o 1 ladderwagen
o 1 materieelwagen (reddingswagen)
o 1 ambulance



Middelen ter plaatse
o 1 tankwagen met bemanning t.h.v. Stadion De Taeye (bevoorrading brandstof)
o Op dinsdagavond brandweervoertuig stand-by bij vuurwerk Krinkelweide



Versterking:
o Oproepbaar vanuit andere brandweerkorpsen (zone)
o Oproepen eigen personeel
o Back-up materieel (autopomp, tankwagens, …)



Bediening Zeebrugge (SAH)
De Dispatcher van de brandweer geeft na overleg met de permanentiepost CP door aan het
HC-100 of de interventie kan uitgevoerd worden.

9.2. Discipline 2 – Medische discipline
Normale dienstverlening van de medische discipline.

9.3. Discipline 3 - Politie
PZ Damme/Knokke-Heist:
Stoet zondag 10 februari 2013

Verkeersregeling: 23 + 15 extern

Leiding CP: 1 commissaris en 1 hoofdinspecteur
Ordedienst zondagnacht 10 februari 2013:

6 + 5 extern

5 rechercheurs
Stoet dinsdagavond 12 februari 2013

Verkeersregeling: 14 + 15 extern

Leiding CP: 1 commissaris
Ordedienst dinsdagnacht 12 februari 2013:
BNIP Carnaval
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6 + 5 extern
5 rechercheurs

Doorlopend: reserve: 1 wachtofficier + 3 interventieploegen

9.4. Organisatie
9.4.1. Begeleiders van de stoet
De begeleiders moeten de vlotte en veilige doortocht van de carnavalstoet verzekeren.
Er zijn 10 begeleiders, waarvan 4 brandweermannen met radiocommunicatie. De begeleiders
worden bijgestaan door de stewards aan elke praalwagen.

BNIP Carnaval
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Deel 4: Organisatie in geval van een incident

10. Coördinatie tussen de disciplines/CPOPS/GCC
10.1. CP en CP-OPS
10.1.1.


Permanentie tijdens de stoeten en de carnavalnachten: de CP (Politie en Brandweer)
wordt geïnstalleerd op het commissariaat van Knokke-Heist op het gelijkvloers achter de
dispatching, Van Steenestraat 10. Er is een dispatchinglokaal en een vergaderlokaal
voorzien.

10.1.2.


Locatie CP

Locatie CP-OPS

In geval van groot incident wordt de permanentie die op dat moment actief is (CP) in
beginsel uitgebreid tot CP-OPS zoals voorzien in het ANIP. Indien nodig wordt de CP-OPS
verplaatst in functie van het incident.

10.1.3.

Samenstelling CP-OPS

De operationele coördinatie wordt voorgezeten door de Dir CP-OPS.
De algemene bepalingen van het ANIP worden hierin nageleefd.

10.1.4.

Taken

De permanenties tijdens de stoeten zijn bemand op zondag 10 februari van 13u30 tot 19u en
op dinsdag 12 februari van 18u30 tot 23u of tot het eindsignaal van de verantwoordelijke van
de CP op het ogenblik dat alles terug z’n gewone gang gaat en er geen buitengewone problemen
meer zullen optreden.


De stoet van heel nabij volgen en de aanrijroutes van interventievoertuigen bepalen met het
oog op de evolutie van de stoet. De interventievoertuigen moeten in contact staan met de
verantwoordelijke van hun discipline.

Opgelet!

Enkel in uiterste nood en in gemeenschappelijk overleg met de organisatie en het CP kan de
stoet worden stilgelegd.


Bij een belangrijk incident wordt onmiddellijk een eerste operationeel
situatierapport overgemaakt aan de CP.

10.1.5.




Communicatie

De respectieve disciplines alsmede de organisatie werken met hun eigen
communicatiemiddelen.
De Burgemeester (wd.) is te bereiken via gsm.
Onderlinge communicatie:
o in normale omstandigheden wordt mondeling overleg gepleegd tussen de disciplines
en indien nodig via gsm.
BNIP Carnaval
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o
o

Voor de ASTRID communicatie van discipline 1 (Brandweer) en 3 (Politie), wordt in
het kader van een incident een gespreksgroep toegekend door het HC 100. In
principe zal dit “M WVL CP-OPS 1” zijn.
Zodra CP actief is, beschikt discipline 2 (Medisch) over een speciale gespreksgroep
voor Astridcommunicatie. Dit is “GB Knokke C”
De communicatie tussen GCC en CP-OPS gebeurt via een CC-LOC gespreksgroep die
dynamisch wordt toegekend door HC 100. In principe zal dit de “M WVL CC-LOC 1”
zijn.

In geval van een groot incident en opschaling naar gemeentelijke of provinciale fase wordt het
specifieke Astridcommunicatieschema gehanteerd.

10.1.6.

Telefonische bereikbaarheid CP

CP bij Politie: 050/619.617 of 050/619.618

10.2. GCC
10.2.1.

Locatie

Als het GCC wordt ingericht, komen de leden samen in de zaal Paul Parmentier, op de derde
verdieping in het stadhuis, A. Verweeplein 1, zoals voorzien in het algemeen nood- en
interventieplan. De facultatieve leden begeven zich naar deze locatie als ze worden opgeroepen.
Algemeen tel.: 050/630.100
Fax: 050/630.159

10.2.2.

Samenstelling

Het GCC wordt bemand door de burgemeester, de ambtenaar verantwoordelijk voor de
noodplanning, een vertegenwoordiger van elke discipline en iemand van de organisatie.
Normaal bestaat het GCC uit de leden van de veiligheidscel. In geval van een noodsituatie wordt in
de CP-OPS beslist wie van de disciplines zich naar het GCC moet begeven.
Burgemeester/
burgemeester wd.
Ambtenaar NIP
Discipline
Discipline
Discipline
Discipline
Discipline

1
2
3
4
5

Graaf Leopold Lippens/
Maxim Willems
Katrien Verbouw
Joachim Gryson
Officier-dienstchef Filiep Dekiere
Dr. Huyghe
CP Ronald De Maertelaere
Ivan Verbouw
Jan De Groote

0475/58.58.58
0475/57.10.51
0494/87.45.76
0478/20.44.94
0475/65.71.70
0475/68.51.79
0477/98.18.12
0475/27.47.81
0477/65.43.91

Indien nodig, wordt het GCC aangevuld met de nodige specialisten inzake de aard van de
noodsituatie. Overigens kunnen alle diensten die nodig zijn opgeroepen worden.
Facultatieve leden:
Directeur coördinator Politie
Bevelhebber van de Civiele Bescherming – Grote Wacht Jabbeke
Procureur des Konings
Deskundigen
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10.2.3.

Taken van het GCC

Het GCC zorgt voor de beleidsmatige coördinatie van de maatregelen die de operationele acties
moeten ondersteunen. Het GCC adviseert de voorzitter bij het nemen van de nodige beslissingen om
de noodsituatie en de verscheidene maatschappelijke gevolgen op doeltreffende wijze aan te pakken
om zo spoedig mogelijk naar de normale toestand terug te keren.

10.2.4.

Communicatiemiddelen

Eigen communicatiemiddelen en Astrid.
Organisatie en coördinatie noodsituatie volgens het Algemeen Nood- en Interventieplan van KnokkeHeist.

11. Noodplanningszone
De noodplanningszone strekt zich uit over de feestzone zoals omschreven in de tijdelijke
politieverordening op de veiligheid van het carnaval 2013.

11.1. RV-punt
Kruispunt Elizabetlaan – Heistlaan (tussenkomst uit Brugge of Zeebrugge)
Kruispunt Krommedijk – Knokkestraat (tussenkomst uit Knokke)

11.2. Way-in/Way-out
11.2.1.

Way-in
Te bepalen volgens noodzaak en in samenspraak met CP.

11.2.2.

Way-out
In overleg met aanwezige disciplines en in overleg met CP.

11.3. Adres CP/GCC
CP: Politiecommissariaat Knokke-Heist, Van Steenestraat 10, 8300 Knokke-Heist1
GCC: gemeentehuis Knokke, A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist

11.4. Evacuatieplan (opvangplaats
geëvacueerden)





1

De rode zone wordt primair vrijgemaakt door de politie.
Evacueren van aanwezigen in rode zone in afgesproken richting.
Zo snel mogelijk wordt ook de oranje zone multidisciplinair bepaald en vrijgemaakt om een
vlotte doorgang voor de hulpdiensten mogelijk te maken.
Zonodig wordt de druk aan de buitenzijde van de noodplanningszone weggenomen door ook
van daaruit te evacueren. (Indien noodzakelijk en haalbaar).

In principe is CP in commissariaat. In nood kan het ook bij de Brandweer.
BNIP Carnaval
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De gewonden en geïmpliceerden worden overgebracht naar één van de voorziene
opvangcentra:
o Sportcentrum Laguna
Krommedijk 32
Tel.: 050/630.495
o Ravelingen
de Vrièrestraat 49
8300 Knokke-Heist



Zodra mogelijk wordt ook de gele zone vrijgemaakt en de ontradingsperimeter ingesteld.

11.5. Zonering in geval van een noodsituatie
De interventiezone wordt ingedeeld in:
 Rode zone – begrensd door een uitsluitingsperimeter
 Oranje zone – begrensd door een isolatieperimeter
 Gele zone – begrensd door de ontradingsperimeter
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