LOCATIEPROFIEL
EVENEMENTEN
CULTUURKWARTIER
Cultureel plein, direct aan plein zijn diverse culturele
instellingen verbonden
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IDENTITEIT VAN DE LOCATIE
Het cultuurkwartier bestaat uit een aantal gebouwen
met een culturele invulling, te weten: CODA
(bibliotheek, archief en museum), Markant (centrum
voor kunst- en cultuureducatie), Gigant (film- en
theatercafé), JT-bioscoop, het ACEC en de ruimtes
tussen deze gebouwen. Gebouwen en ruimtes hebben
een stadse uitstraling.

1.1 Ambitie
Dit is een plek die zich leent voor een brede range
aan evenementen. Zeker in de gebouwen maar ook in
de ruimtes ertussen kan veel gedaan worden zonder
dat dit tot grote overlast voor de omgeving hoeft te
leiden. Het cultuurkwartier zou met hun evenementen
ook kunnen zorgen voor een verbinding met en tussen
partijen zoals winkeliers en horecaondernemers.
Kleinschalige evenementen met weinig geluidslast,
cultureel en open karakter, ontdekken en verrassen
als kernwoorden. Culturele citylounge.

1.2 Gewenste programmering
•
•
•

Mogelijkheid voor experimentele
programmering/placemaking/ broedplaats.
De locatie kan in beperkte mate onderdeel zijn
van grotere, stadsbrede evenementen.
Stedelijke ‘huiskamer’, gericht op breed,
cultuurgeïnteresseerd publiek met groot aanbod
van kleinschalige evenementen/activiteiten, zoals
een poppodium.

1.3 Omgeving
Het cultuurkwartier ligt omsloten door horeca, park,
gebouwen zonder woonbestemming (bijvoorbeeld de
brandweer) en enkele woongebouwen.
Het is een stenige omgeving die zich leent voor
tijdelijke aankleding met groen, kunst etc.
•
•
•

Centrumgebied
Architectuur speelt belangrijke rol
Midden in uitgaansomgeving

BEHEERSASPECTEN
2.1 Veiligheid
•
•

•

•
•
•
•
•

De netto oppervlakte is circa 385 m2.
De maximale publiekscapaciteit is bepaald op
1,7 personen per m2 zijnde 654 personen.
Afhankelijk van het evenement en het plaatsen van
objecten zoals podia e.d. dient dit maximale aantal
bezoekers naar beneden te worden bijgesteld.
Tijdens evenementen van het Type II vindt er
toegangscontrole plaats. Portiers zijn verplicht tot het
dragen van blauwe hesjes voorzien van beveiligingslogo.
Bij alle buiten evenementen is het gebruik van plastic
bekers verplicht.
Er zijn voldoende vluchtmogelijkheden richting
Nieuwstraat via het binnenplein
Calamiteitenroutes voor de hulpdiensten lopen via
Vosselmanstraat en Nieuwstraat.
In de diverse gebouwen is verlichting aanwezig.
In de tussenliggende straten staan straatlantaarns.
Er is deels permanent cameratoezicht.

2.2 Geluid
Het Cultuurkwartier is grotendeels openbaar gebied.
De locatie ligt in het stadscentrum. Het akoestische
omgevingstype kan worden aangemerkt als gemengd
gebied met direct aangrenzend geluidgevoelige functies.
Voor evenementen in het Cultuurkwartier
gelden de volgende normen/voorwaarden:

Evenement

Frequentie

Duur/eindtijd

Norm in
dB(A)/dB(C)***

Vr-za

Zo-do*

Type I

16 (1)

24:00**

23:00

75/88

Type I I

4 (1)

24:00**

23:00

80/93

I		
II		

I-evenement: (muziek)geluid is onderschikt
II-evenement: evenement met in hoofdzaak (muziek)geluid

()		
*		
		
**		
		
***		
		
		
		
		

Maximum aantal aaneengesloten dagen
Alleen op collectieve feestdagen of als er de daaropvolgende dag een feestdag is
(bijvoorbeeld de woensdag voor Hemelvaartsdag), geldt voor die dag de regeling van vrijdag en zaterdag;
er geldt voor maximaal 3 dagen een eindtijd van 01:00 uur, mits deze dagen zijn opgenomen in de evenementenkalender en
dit geen aaneengesloten dagen betreffen.
Toetsing vindt plaats door middel van geluidmetingen met een klasse 1 of 2 meter op 1,5 meter hoogte boven maaiveld en
op 2 meter voor de gevel van de dichtstbijzijnde woningen van derden; hierbij wordt het gemiddelde geluidsniveau bij een
meetduur van 1 minuut vastgesteld en worden er geen correcties toegepast; bij een geluidsevenement (buiten een inrichting)
van meer dan 4 uur en een eindtijd later dan 21:00 uur verricht de organisatie zelf ook geluidsmetingen om aan te tonen dat
wordt voldaan aan de voorschriften en rapporteert zij deze na afloop in de vorm van een korte rapportage.

2.3 Overige wetgeving
Natuurwetgeving

Bestemmingsplan

Het Cultuurkwartier ligt niet in een gebied waar effecten op de
natuur te verwachten zijn. Uiteraard dient de algemene zorgplicht
van de natuurwetgeving in acht te worden genomen.

De locatie valt binnen het bestemmingsplan ‘De Parken, Indische
Buurt en Beekpark’ maar kent geen algemene gebruiksregel voor
evenementen in dit gebied. Daarom dienen verzoeken getoetst
te worden aan de drie verschillende, ter plaatse geldende
bestemmingen (zie afbeelding).

Legenda:
Bruin: maatschappelijk
Donker roze: Cultuur en ontspanning
Licht roze: Centrum

Bruin:

Donker roze:

Licht roze:

Evenementen zijn rechtstreeks toegestaan
indien ze vallen onder periodieke en/of
incidentele manifestaties zoals
sportmanifestaties, concerten,
bijeenkomsten, voorstellingen,
tentoonstellingen, shows, thematische
beurzen en thematische markten.
Onder evenementen worden in ieder geval
niet begrepen activiteiten die zijn gericht
op verkoop uit grote partijen met een
beperkt assortiment door één of enkele
aanbieders.

Binnen deze bestemming zijn
evenementen niet rechtstreeks
toegestaan. Indien men toch een
evenement wil organiseren wat qua
karakter/functie niet past binnen de
reguliere functie cultuur en ontspanning
(zoals een museum, muziekschool,
bioscoop), dient vooraf een (tijdelijke)
ontheffing van het bestemmingsplan
aangevraagd te worden.

Binnen deze bestemming zijn
evenementen niet rechtstreeks
toegestaan. Indien men toch een
evenement wil organiseren wat qua
karakter/functie niet past binnen de
reguliere functie van café/restaurant
danwel maatschappelijke functie, dient
vooraf een (tijdelijke) ontheffing van
het bestemmingsplan aangevraagd te
worden..

De definitie van evenement is er een die voortkomt uit de Algemene Plaatselijke Verordening: volgens de APV moet een
evenementenvergunning worden aangevraagd bij voor publiek toegankelijke verrichtingen van vermaak vanaf honderd bezoekers.
Een kleinschalig evenement is binnen de context van het locatieprofiel Cultuurkwartier meer een kwalitatieve aanduiding dan
een kwantitatieve. De locatie leent zich niet voor evenementen met duizenden bezoekers. De maximumcapaciteit van de locatie is rond
de 650 personen waarmee de kleinschaligheid al is geborgd. Niet-belastende evenementen zijn evenementen waar minder dan 100
mensen zijn, waar geen objecten worden geplaatst en waar geen geluidsversterking wordt gebruikt.

FYSIEKE ASPECTEN
3.1 Parkeren en verkeer
•
•
•

•
•

•

Op ongeveer 15 minuten loopafstand van het
NS-Station
Bushalte op ongeveer 1 minuut loopafstand aan
de Vosselmanstraat
Op ongeveer 1 minuut loopafstand van de
parkeergarage Museumcentrum met 690
plaatsen.
Op ongeveer 5 minuten loopafstand van de
parkeergarage Marktplein met 660 plaatsen
Op ongeveer 1 minuut loopafstand van de gratis
toegankelijke en bewaakte fietsenstalling
ACEC-gebouw met 800 plaatsen
Op ongeveer 5 minuten loopafstand van de
gratis toegankelijke en bewaakte fietsenstalling
Stadhuis met 559 plaatsen

3.2 Openbare ruimtes
•
•

•
•
•
•

Er is een verharde ondergrond
Er vindt altijd voor- en naschouw plaats.
Neem hiervoor contact op met de wijkbeheerder
telefoon 14 055.
Stroomvoorziening aanwezig in de diverse
gebouwen binnen het Cultuurkwartier
Wateraansluiting aanwezig in de diverse
gebouwen binnen het Cultuurkwartier
Sanitaire voorzieningen aanwezig in de diverse
gebouwen binnen het Cultuurkwartier
Organisator is verantwoordelijk voor het schoon
en schadevrij opleveren van het terrein

3.3 Lozingspunten

Er zijn op de locatie voorzieningen voor de afvoer van
mobiele toiletgroepen.

3.4 Overige aandachtspunten
Bewonersbelangen, overige belanghebbenden en
informatieverspreiding
Indien evenementen georganiseerd worden door partijen die niet
fysiek in het cultuurkwartier gevestigd zijn, dient afstemming
plaats te vinden met de diverse locaties en toestemming worden
gevraagd bij de organisaties om de locatie heen.
De organisatie van een evenement stuurt schriftelijk informatie
over het evenement aan de omwonenden en omringende
bedrijven. Dit gebeurt uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het
evenement en bevat de volgende gegevens: datum, tijden, soort
evenement en telefonische bereikbaarheid van de organisatie
voor, tijdens en na het evenement.

De volgende straten ontvangen deze informatie bij belastende
evenementen:
•
Leienplein
•
Nieuwstraat tussen Vosselmanstraat en Caterplein
•
Kapelstraat
•
Vosselmanstraat tussen Kapelstraat en Roggestraat
•
Roggestraat
•
Spijkerstraat
•
Museumpassage
•
Beekpark (het voor auto’s toegankelijke deel)
Tevens wordt deze informatie gestuurd naar de Wijkraad Centrum
en de buurt-commissies Noord en Noordwest
Bij een niet-belastend evenement kan dit beperkt blijven tot
de naastliggende gebouwen en de Wijkraad Centrum en de
buurtcommissies Noord en Noordwest.
Bij afsluiten van een straat vanzelfsprekend ook de aanwonenden
van deze straat.

Samenvatting instructies organisator
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorg ervoor dat het evenement plaatsvindt binnen alle kaders die zijn gesteld in de evenementenvergunning en dit
locatieprofiel.
Zorg voor voor- en naschouw van het evenemententerrein via de verantwoordelijke wijkbeheerder (telefoon 14 055).
Regel het opruimen van het terrein, bijvoorbeeld via Circulus.
Zorg voor communicatie vooraf met omwonenden.
Zorg voor optimale telefonische bereikbaarheid voor, tijdens en na het evenement.
Houd rekening met de maximale geluidsnormen bij het evenement.
Gebruik bij op- en afbouw de muziek niet als ‘arbeidsvitaminen’.

© 2017, Gemeente Apeldoorn
Uitgave: 		
Contact:

Gemeente Apeldoorn
14 055

