zaterdag, 23 januari 2010

Over hekken en bandjes
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Locatie Markt
Het podium staat voor het stadhuis. Aan de achterkant
van het stadhuis komen de sanitaire voorzieningen.
Op dit plein kunnen maximaal 5000 personen.
Het plein is vrij toegankelijk.
Het programma start om 11.00 uur
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Locatie Kwartelenmarkt
Is de enige locatie in de binnenstad met een apart
programma. De zogenaamde Blauwe Zaoterdaag.
Dit programma start om 13.00 uur. Het plein is vrij
toegankelijk. Er er kunnen maximaal 600 mensen terecht.

door Harry Lucker

P

olsbandjes en toegangshekken zijn de afgelopen weken onderwerpen van gesprek in Venlo. Met als
overkoepelende vraag: welk gebied
is op de zaterdag voor vastelaovend
hoe te bereiken?
„We willen dat mensen met plezier
naar de Venlose binnenstad komen, maar ook met een voldaan gevoel weer naar huis gaan”, zegt Harry Pouwels, voorzitter van de stichting Stadscomité Binnestads Boètezitting Venlo. De stichting is de vergunninghouder van het evenement
dat zich afspeelt in de hele Venlose
binnenstad. Oftewel de vier podia
in Venlo waar net als op de Boètezitting in de Zoepkoel een groot
carnavalsfeest wordt gevierd. „Vorig
jaar waren er op zaterdag 28.000 bezoekers. Dat is allemaal goed gegaan, maar er waren wel knelpunten. Tussen 12.00 en 15.00 uur waren er rond het podium bij de Fiscus op de Parade en de hoek
Parade/Klaasstraat te veel mensen.
Dat is weliswaar zonder problemen
verlopen, maar we willen de risico’s zo klein mogelijk houden”,
zegt Pouwels. „Dus zijn in overleg
met de hulpdiensten, politie en
brandweer, die ook hun eisen bij
ons hebben neergelegd maatregelen genomen. Die zijn wellicht niet
populair, maar ze zorgen er wel
voor dat het feest leuker wordt. Het
evenement hoeft niet meer te
groeien in aantal bezoekers, wel in
kwaliteit. Dat houdt ook meer
ruimte om te feesten in. Meer sanitaire voorzieningen op de vijf feestterreinen. En ervoor zorgen dat er
niet te veel mensen op plaatsen

Locatie Oude Markt (in volksmond de Zoepkoel)
Het podium staat op de bouwput Maasboulevard.
Op het plein is plaats voor 4000 personen.
Er komen poorten aan de Steenstraat en de Houtstraat
Het programma begint om 10.00 uur. Dit is alleen
toegankelijk voor mensen met een polsbandje
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Parade Noord
Dit gebied loopt vanaf de Klaasstraat tot de kop van de
Parade. Hier staat ook het podium. In dit gebied kunnen
6000 mensen terecht. Alleen toegang voor mensen met
een polsbandje. Het programma start om 10.00 uur.

Parade
Zuid

Parade Zuid
Is vrij toegankelijk.
Het podium staat voor het postkantoor.
Het evenemententerrein loopt vanaf de Klaasstraat en
bestrijkt de hele Keulsepoort.
Hier kan iedereen aansluiten.
Het programma start om 11.00 uur
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Rond vijf podia in het
Venlose centrum
wordt op zaterdag 13
februari het begin
van de vastelaovend
gevierd. Maar liefst
28.000 mensen worden verwacht en dat
betekent extra veiligheidsmaatregelen. De
belangrijkste feiten
op een rijtje.

Polsbandje verplicht
Vrij toegang

staan waar geen uitwijkmogelijkheden zijn”, zegt Pouwels.
Met uitzondering van de Kwartelenmarkt draait op ieder podium
hetzelfde programma. Rond de terreinen komen toegangshekken.
Daar wordt gecontroleerd of mensen alcoholische dranken bij zich
hebben. „En mensen die al in beschonken toestand aankomen,
wordt de toegang geweigerd. We
willen een vriendelijk, spontaan en
hartelijk feest en daar horen ook
fatsoensnormen bij. Natuurlijk
wordt tijdens het feest gedronken,
daar is niets mis mee. Maar je komt
niet al in beschonken toestand aan

op een feestje”, zegt Pouwels.
De belangrijkste veranderingen op
een rijtje, te beginnen bij de bakermat van het evenement:
䡲 De Zoepkoel. Het podium staat
dit jaar letterlijk op het bouwterrein van de Maasboulevard. Niet
meer voor de Maaspoort, maar met
de rug naar de Maas, waardoor er
meer ruimte vrijkomt op het plein.
Dat betekent niet dat er meer mensen worden toegelaten. Net als andere jaren mogen er 4000 feestvierders op. Alleen mensen die een
polsbandje hebben, kunnen er terecht.

De programmering is in handen
van L1 en wordt rechtstreeks uitgezonden.
䡲 De Kwartelenmarkt blijft de plek
voor de carnavalskleinkunst op de
Blauwe Zaoterdaag. Met een podium midden op het plein en daar
omheen het publiek. Het plein is
vrij toegankelijk, maar door het intieme karakter kunnen er niet
meer dan zo’n 600 mensen op.
Een registratie van het evenement
is ’s avonds te zien op Omroep Venlo.
䡲 De Markt. Voor het stadhuis staat
het podium, erachter zijn de sanitaire voorzieningen. Voor de Markt

is geen polsbandje nodig. Op dit
feestterrein kunnen zo’n 5000 mensen terecht. Na afloop is een compilatie van het evenement op de
Markt en de festiviteiten in de binnenstad op televisie te zien.
䡲 De Parade vanaf de Klaasstraat
tot het podium voor de Fiscus.
Hier is de grootste verandering.
Het gebied is alleen bereikbaar met
een polsbandje. 6000 stuks zijn er
beschikbaar. Ze hebben een andere
kleur dan die voor de Zoepkoel.
Duizend polsbandjes gaan naar De
Zorggroep en de kasteleins in het
gebied krijgen ieder 150 bandjes
voor hun vaste gasten. De overige

bandjes worden op 6 februari vanaf
19.00 uur uitgedeeld op de Parade.
Dat moet een feestje worden met livemuziek van joekskapellen. Het
uitdelen van de bandjes gebeurt na
het Pronken in de Klaasstraat. Bewoners van de Parade en werknemers van bedrijven krijgen polsbandjes van een andere kleur om
hun huis of werk te bereiken.
䡲 Bij de Keulsepoort komt het podium voor het postkantoor. Dat betekent een groter feestterrein. Door
het open karakter van het plein, is
het voor iedereen via de poorten
toegankelijk. Als er meer bezoekers
komen, kunnen die hier terecht.

