
Workshop 3
Werking CP-OPS:

case Aalst Carnaval

CPS-studiedag 09/11/2018

De crowd onder controle? Tools 

voor een veilig evenementenbeheer



• Vastenavond - middeleeuwse traditie (1432) -

tijdelijke omkering van de bestaande verhoudingen 

in de samenleving

• vanaf 1923: Kavalkade bestendigd door de 

gemeenteraad, ° organisatie van de stad en de 

Feestcommissie

• 2010: Representatieve lijst van het immaterieel 

cultureel erfgoed van de mensheid (UNESCO)

• vooral een straatgebeuren

Korte historiek





breed aanbod aan activiteiten

verweven met het maatschappelijke leven in de stad

carnavalsbeurs

wedstrijd ontwerp carnavalsaffiche/verbrandingspop/ 

gouden ajuintje

vitrine- en etalagewedstrijd

Driekoningenfeest

Verkiezing Prins Carnaval

Winterfoor met Dag van het kind 

bezoek aan de rusthuizen

Meer dan 3 dagen hoempapa



Organisatie: 101 deelaspecten

Winterfoor
Protocol en ontvangst 

genodigden
Ticketing tribunes

Communicatie Carnavalssouvenirs Groepen (vast en los)

Contracten Veiligheid Opstellingsplan

Traject Vorming en ontbinding Machtigingen

Jury en deurwaarder Security Parkeergeleidingsplan

Bewonersbrieven
Legitimatiebewijzen

uitgaanswagens
Veiligheidsplan

Logistiek draaiboek Decor van de stad Stadsreiniging

Overleg met horeca Ambulante handel …



• adviesraad Feestcomité (35)

• vrijwilligerswerking (16)

• stadsbreed gedragen

Cultuur en evenementen, Communicatie en stadsmarketing, Juridische 
zaken en bestuursondersteuning, Economie, Leefmilieu, Vervoer en 
feestelijkheden, Wegen en signalisatie, Groen, Stadsreiniging, 
Gemeenschapswachten

• stadsdiensten collectief gesloten op maandag en dinsdag

• hulpdiensten

380 politie agenten (4400 gepresteerde uren)

14 extra prestaties brandweer

29 agenten security-firma (receptie, sluizen, barriers)

grote EHBO-hulppost Rode Kruis en tot 7 ambulances, meer dan 200 
EHBO-hulpverleners)

Organisatie



• zondag carnavalsstoet

verwacht aantal bezoekers +/- 80 000, deelnemers aan stoet +/- 3800

aantal feestvierders aanwezig in de stad: +/- 18 000

• maandag bezemdans Aalsterse Gilles, Ajuinworp,  carnavalsstoet en prijsuitreiking

maandagsstoet

verwacht aantal bezoekers +/- 30 000, deelnemers aan stoet +/- 3000

prijsuitreiking in Florahallen

+/- 4000 toeschouwers

aantal feestvierders aanwezig in de stad: +/- 18 000

• dinsdag voil jeanettenstoet en popverbranding

dinsdagsstoet (Voil Jeanetten)

+/- 10 000 toeschouwers, +/-1500 deelnemers

popverbranding

+/- 9000 toeschouwers (Grote Markt), +/- 1200 toeschouwers (Vredeplein)

aantal feestvierders aanwezig in de stad: +/- 12 000

• woensdag ontbijt

+/- 500 personen

Kern: Carnavalsdriedaagse



Enorme diversiteit

aan ‘deel-aspecten’



Verordeningen & reglementen
Om alle deelaspecten in goede banen te leiden doen 
we beroep op verordeningen en reglementen:

• reglement voor deelname aan de carnavalsstoeten op 
zondag en maandag

• reglement voor uitgaanswagens op de Grote Markt en het 
Vredeplein tijdens de carnavalsdagen

• reglement en praktische afspraken carnavalswerkhallen

• lastenkohier Winterfoor Aalst

• reglement ambulante handel

• tijdelijke politieverordening Carnaval

• verordening Verkeer en parkeren



Uitgestrektheid noodplanningszone



Carnaval-gerelateerd

• 3 evenementenpleinen + gekende locaties 

daarbuiten met grote volksconcentraties

• 2 evenementenhallen

• 1 vulplaats elektrogeengroepen

• 4 tribunes & parkings VIPs

• 29 uitbatingen ambulante handel

• variabel aantal ‘tijdelijke drankgelegenheden’

Risicovolle locaties binnen 

noodplanningszone



Niet carnaval-gerelateerd

• 113 foorstielen verspreid over 6 pleinen

• Dender

• 197 standaard horeca-uitbatingen

• NMBS-station

• 8 woon- en zorgcentra/ serviceflats

• hulpverleningsinfrastructuur (politiehuis, 

brandweerkazerne, administratief centrum)

• chemisch verwerkend bedrijf in stadscentrum

• ….

Risicovolle locaties binnen

noodplanningszone



• grote volkstoeloop & verminderde toegankelijkheid 

stadscentrum 

• belemmering vrije doorgang door ‘mega-karren’ 

• moeilijk algemeen overzicht te houden

• geen toegangscontrole mogelijk

• brandbaarheid gebruikte materialen

• zelf stoken van vuurtjes (dinsdagnacht)

• traditioneel groot alcoholverbruik

• vaak slechte weersomstandigheden

• moeilijke herkenning personen gezien verkleed

• anarchistische traditie

Grootste risico’s evenement









BRANDWEER

MEDISCHE HULPVERLENING

POLITIE

LOGISTIEK

COMMUNICATIE

Bijzonder Nood- en Interventieplan

ORGANISATIE i.s.m. 5 DISCIPLINES



• actieve uren & vertegenwoordiging

- overdag tijdens stoeturen:

brandweer, politie, medische diensten, 

logistiek, noodplanning en organisatie

- gedurende de nachten:

politie & medische diensten

• verzekeren van multidisciplinaire aanpak

Actieve CommandoPost (CP)



Communicatielijnen CP

CP

POLITIE BURGEMEESTER
BRANDWEER

MEDISCHE 

DIENSTEN

DIENST 

EVENEMENTEN

CARNAVALS-

WERKHALLEN

LEDEN

FEESTCOMITE DIENST 

UITVOERING

ANDERE 

STADSDIENSTEN

SECURITY

HORECA

LEEFMILIEU FOORLEIDERS

COMMUNICATIE-

MEDEWERKERS

NOODPLANNING



Locatie CommandoPost (CP)
Evolutie gedurende voorbije 8 jaren

Zaal oud stadhuis Briefingzaal politiehuis



Crisiszaal nieuw administratief centrum stad Aalst



• 16 zitplaatsen met elk een laptop

• onder te verdelen videowall voor camera-monitoring

• mast & scherm voor ontvangst beelden heli

• telefonie: mix tussen analoge lijnen, VOIP en DECT-
telefonie + analoge fax

• Astrid-terminals voor D1, D2 en D3 via vaste stations

• apart digitaal zendsysteem voor communicatie binnen 
organisatie

• aparte Tv-schermen voor media-monitoring

• mogelijkheid tot videoconferentie

• apart mobiel projectiescherm voor D1, D2 en D3

• allerhande noodvoorzieningen

• per discipline een aparte werkcel in dezelfde gang

Voorzieningen huidige CP Carnaval





Discipline 3 - Politie

De werkcel D3



• overcrowding/ massabeweging/ 
paniek in de menigte;

• slechte bereikbaarheid 
stadscentrum voor 
hulpdiensten;

• vechtpartijen;

• rooksimulatie (rookbommen);

• brand;

• gasontsnapping/ explosie;

• overmatig alcoholgebruik;

• terrorisme;

• verloren gelopen kinderen;

• nadelige 
weersomstandigheden;

Algemene risico’s
• bommelding/ -alarm;

• bomexplosie;

• schietpartij;

• ongevallen of andere 
gebeurtenissen met meerdere 
gewonden;

• instortingsgevaar;

• gijzeling;

• defecten aan foorinstallaties;

• betoging of 
protestmanifestaties (vb. SIT-
IN);

• hindernissen op het traject;

• drenkeling.



• vrijmaken parcours / pleinen

• toezicht aan kruispunten

• toezicht op wegomlegging / parkeerverboden

• shuttleservice

• toezicht op foutief / wild parkeren

• tussen 08:00 en 23:00 uur

• 08:00 – 16:00

• 15:00 – 23:00

Activiteiten zondag (Verkeer)



De carnavalsactiviteiten veroorzaken een moeilijke 
bereikbaarheid van het stadscentrum.

tijdens de stoet 

• vanuit CP begeleiding  van de hulpdiensten

• gebruik van doorgangsbewijzen

• afspraken met chauffeurs praalwagens

buiten de stoet

• combinatie van betonblokken en crash barriers, bewaakt 
door security personeel

• cameratoezicht door 10 vaste en 25 dome camera’s

Bereikbaarheid van de 

vooropgestelde zones



Voorbeeld combinatie betonblokken

en crash barriers



Plaatsing camera’s in en rond de feestzone



Overzicht versperringen



• stoet

- toezicht bij vorming, stoet en ontbinding

- sweeping van de tribunes (expl HG)

- parcours is verdeeld in 3 sectoren

• afbraak tribunes

- toezicht / bijstand vrijhouden Grote Markt

Activiteiten zondag



• verkeer (idem zondag)

• stoet (idem zondag)

• kindercarnaval (wijk St. Anna)

• bezemdans van de Aalsterse Gilles

• Ajuinworp

• prijsuitreiking

Activiteiten maandag



• stoet van de voil jeanetten

• popverbranding

- bezetting 5 perimeters rond Grote Markt

- risico’s

• overcrowding

• pop wordt echt in brand gestoken

Activiteiten dinsdag

Activiteiten woensdag

• ontbijt



• voor de hulpdiensten zoniet het meest risicovolle 

ogenblik van het evenement

• vanaf 19.30 uur volkstoeloop

• start 21 uur

• gebruik van crash barriers in stervorm rond de pop

• samengesteld uit middencirkel – bufferzone -

buitencirkel

Popverbranding



Gebruik van crash barriers tijdens 

popverbranding



• Whisky ploegen (15:00 – 02:00)

• nachtdispositief (22:30 – 07:00)

• luchtsteun (zondag en dinsdag)

• SPC

• FERES

• reserve n.a.v. dreigingsniveau 3

– 2 A/PL

• versterking interventie en onthaal

Bijkomende voorzieningen



• in totaal 12 dienstorders

• CP-OPS

vijf verschillende disciplines

+ Stad Aalst (organisator)

+ ambtenaar noodplanning

Algemeen



Eigen inzet Hycap

CP Hinp Inp Ag CP Hinp

zondag 9 15 81 9 1 5

maandag 9 17 79 9 1 1

dinsdag 10 15 68 10 1 9

woensdag 1 1 8 0 0 1

TOTAAL 29 48 236 28 3 16

341 435

Mensuren Eigen inzet Hycap

Zondag 980 1.464

Maandag 896 968

Dinsdag 816 928

Woensdag 80 72

TOTAAL 2.772 3.432

SAMEN   6.204




