Kort verslag van de evaluatie op 7 november 2017 van het Krimpen Festival
(23 september 2017).
Aanwezig:
R. vd Bosch, Krimpen Presents,
R. de Brie, Politie,
R. Koster, Politie,
E. Visser, afdeling Ruimte.

Afwezig met kennisgeving:
E. Baud en W. Fassaert, afdeling Samenleving,
J. Jongenelis, VRR,
A. Jansen, DCMR,
H. Nirmalsingh, Politie.

Dhr. Vd Bosch doet verslag van het verloop van het festival. Het is goed gegaan.
Nieuwe locatie (Evenemententerrein) is ook goed bevallen (goed afsluitbaar en geen
last voor winkelend publiek Crimpenhof). Met de organisator van de Wielerronde is
vooraf een informatiebrief aan de omwonenden verstrekt. Er zijn geen
noemenswaardige incidenten geweest (1 over geluid klagende heer heeft
bedreigingen geuit, bij de opbouw is een staaldraad geknapt waardoor speakers zijn
gevallen (geen schade) en 1 persoon kocht alcohol voor persoon 18- en is van het
terrein verwijderd).
Het festivalterrein was, in tegenstelling tot andere jaren, ingedeeld in zones, er was
goede communicatie tussen de beveiligers onderling.
Het toegestane aantal decibel is niet overschreden.
De hoofdact (Rondé) was om 18.00 uur, toen waren er weinig bezoekers ivm
etenstijd. Het bezoekersaantal over de gehele dag was ca. 9.000 (piek overdag, 'savonds 1.500 bezoekers). Dit aantal bezoekers is overigens genoeg, groei is niet
echt gewenst.
Het festival was voor alle leeftijden, er was een gezellige sfeer.
Mogelijke datum volgend jaar: 22 september2018 (rond Nationale Sportweek).
Mw. Visser zegt dat er voor DCMR en VRR geen aanleiding was om bij deze
evaluatie aan te schuiven omdat het festival goed is verlopen.
Er is slechts 1 klacht is ontvangen bij de gemeente, waarschijnlijk van dezelfde
klager zoals genoemd door dhr. Vd Bosch.
Dhr. De Brie zegt dat er bij de politie geen klachten zijn ontvangen.
Dhr. Koster merkt op dat er een probleem was met de bevoorrading van AH, het
moest worden omgeleid. Dit moet anders. Ook moet er volgend jaar betere
afstemming komen met de verkeersregelaars van de Wielerronde ingeval beide
evenementen weer samen vallen. Dit is echter nog niet zeker.

