
Koningsdag Bijlage 2 Kaders 2014 
 
1. Op de locaties aangegeven in het ‘vlekkenplan’ kan een vergunning worden verleend voor 

evenementen. Voor de locaties Paterskerk, Mathildelaan, Stadswandelpark, Kleine Berg / 
Fensterrein worden alleen evenementenvergunningen afgegeven voor Koningsdag en niet voor 
Koningsnacht. Voor de overige locaties in het centrumgebied worden geen vergunning afgegeven 
voor evenementen.  

 
2. Openings- en sluitingstijden evenementen 

 
Koningsnacht:  
b Evenementen vanaf 19.30 uur tot 24.00 uur of 01.00 uur (overeenkomstig locatiebeleid) 

 
Koningsdag 
b Evenementen mogen plaatsvinden vanaf 12.00 uur tot uiterlijk 23.00 uur. De eindtijd is 

afhankelijk van de evenementenlocatie. Hierbij wordt afgeweken van de tijdens zoals 
aangegeven in het locatiebeleid. Voor een goede afvoer van bezoekers bij het NS station is het 
noodzakelijk dat de eindtijden voor evenementen worden gedifferentieerd. De locaties die dicht 
tegen het station zijn gelegen moeten uit oogpunt van veiligheid als eerste stoppen. 

o Stationsplein       uiterlijk 21.30 uur  
o Markt          uiterlijk 21.30 uur  
o Wilhelminaplein      uiterlijk 22.00 uur   
o Kleine Berg / Fensterrein   uiterlijk 22.00 uur 
o Mathildelaan       uiterlijk 22.00 uur  
o Paterskerk       uiterlijk 22.30 uur 
o Stratumsedijk      uiterlijk  22.30 uur 
o Stadhuisplein       uiterlijk 23.00 uur 
o Stratumeind       uiterlijk  23.00 uur 
o Stratumsedijk       uiterlijk 23.00 uur 
o Strijp S        uiterlijk  23.00 uur 

 
3. Geluidsniveau’s evenementen 

Hiervoor gelden de geluidsnormen zoals aangegeven in evenementenbeleid. Voor aantal locaties 
zijn specifieke geluidsnormen opgenomen in het locatieprofielen. Op basis van vastgestelde 
geluidsnormen is niet op iedere locatie zonder meer haalbaar om muziek zoals dance te 
programmeren.   

 
4. Bereikbaarheid  

Uitgangspunt is dat het centrumgebied autoluw is. Vorenstaande betekent onder meer dat een 
aantal openbare en privé parkeergarages niet toegankelijk zijn en een aantal wegen in het 
centrum voor verkeer worden afgesloten. De verkeersmaatregelen zijn in hoofdlijnen hetzelfde als 
met Koninginnedag in 2013. Voor de bereikbaarheid van hulpdiensten zijn een aantal 
calamiteitenroutes vastgesteld. Deze routes moeten geheel vrij blijven van obstakels. In de 
locatieprofielen zijn de calamiteitenroutes opgenomen.  
 

5. Communicatie 
Eindhoven365 verzorgt de campagne Eindhoven=King. Organisatoren kunnen hiervan gebruik   
maken.  



 
6. Verantwoorde drankverstrekking en - gebruik 

Overmatig alcoholgebruik onder met name jongeren vormt een belangrijk veiligheidsrisico. Bij de 
drankverstrekking wordt vanuit het oogpunt van sociale hygiëne de rol van organisatoren en 
horecaondernemers benut. Daarnaast worden een aantal maatregelen genomen om de risico’s  te 
beperken: 

b Geen alcohol verkoop op het NS Stations 
b Een glas- en blikverbod (in het aangewezen gebied)  
b Supermarkten in het centrum wordt verzocht om geen alcoholhoudende drank te 

verstrekken aan bezoekers Koningsdag 
b Drankverstrekking in openbare ruimte vindt plaats in plasticbekers i.p.v. glas 
b Drankverstrekking in horecabedrijven vindt plaats in plastic bekers in plaats van glas (in 

het aangewezen gebied)  
 
7. Vergunningverlening 

b Voor een aantal locaties zijn door meerdere organisatoren aanvragen ingediend. Begin 
2014 hebben organisatoren duidelijkheid wie als eerste in aanmerking komt om het 
evenement te organiseren 

b Een aanvraag voor een evenementenvergunning dient minimaal 12 weken voor het 
evenement te worden ingediend. Alleen volledige aanvragen kunnen in behandeling 
worden genomen. 

b De gemeente streeft er naar om de evenementenvergunningen voor 1 april te verlenen 
b Terrasvergunning. Voor een aantal locaties is het gezien de publieksconcentratie niet 

toegestaan om terrasmeubilair uit te stallen. Dit geldt in ieder geval voor de volgende 
locaties Markt, Stratumseind, Catharinaplein, Stationsplein en Dommelstraat. 

b Bij de programmering dienen organisatoren er rekening mee te houden dat er geen 
massale publiekstromen tussen de locaties op gang komen.  

 
8. Collectieve voorzieningen 

b Gezien de cumulatie van evenementen is het vanuit het oogpunt van beheer en openbare 
orde niet wenselijk en mogelijk dat iedere organisator zijn eigen maatregelen neemt in de 
openbare ruimte. Het is daarom verplicht om een aantal maatregelen door de gemeente 
te laten uitvoeren. De kosten hiervan worden doorberekend aan de organisator.  

 
9. Toezicht en Handhaving 

De volgende speerpunten zijn vastgesteld: 
b Illegale evenementen en standplaatsen 
b Verantwoorde drankverstrekking  
b Naar aanleiding van klachten / signalen 

 
10. Evaluatie 

De gemeente zal voor 1 juni 2014 Koningsdag evalueren met ketenpartners, NS en 
vertegenwoordigers van horeca, detailhandel en evenementenorganisatoren.  

 
 

 
 
 


