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IDENTITEIT VAN DE LOCATIE
De Kapelstraat is een kleine straat aan de westkant van het centrum van Apeldoorn, grenzend aan de voornaamste
winkelstraat (de Hoofdstraat). De Kapelstraat is bij vrijwel elke Apeldoorner bekend omdat het de enige plek is waar met de
fiets het winkelgebied doorkruist kan worden van oost naar west.

1.1 Ambitie

1.3 Omgeving

De ambitie ten aanzien van de Kapelstraat wordt louter
begrensd door het organisatievermogen van de aanwezige
ondernemers en de draagkracht van de bewoners.

•

1.2 Gewenste programmering
•
•

•

•

Broedplaatsfunctie/ nieuwe
ondernemersinitiatieven/ creativiteit.
Kleinschalige evenementen die bijdragen tot
verlevendiging van de stad en aansluiten bij de
bedrijvigheid van ondernemers in die straat.
Locatie kan in beperkte mate onderdeel zijn
van grote evenementen die plaatsvinden
in het centrum van Apeldoorn.
cultuurgeïnteresseerd publiek met
grootaanbod van kleinschalige evenementen/
ctiviteiten, zoals een poppodium.

•

Het gaat hier om een stedelijk gebied. In deze straat
zijn voornamelijk horecagelegenheden gevestigd, maar
ook enkele winkels. Aan de oostkant sluit de straat aan
op de Hoofdstraat, aan de westkant komt de straat
uit bij de bibliotheek (CODA) en het Cultuurkwartier.
De Kapelstraat ligt midden in winkelgebied. Er moet
rekening gehouden worden met de openingstijden van
de winkels in Kapelstraat. In deze straat mag tijdens
de openingstijden van de winkels gefietst worden.
Diversiteit aan ondernemers in de straat. Boven de
winkels zijn er woningen.

BEHEERSASPECTEN
2.1 Veiligheid
•
•

•

•
•

De netto oppervlakte van de Kapelstraat is circa 290 m2
De maximale theoretische publiekscapaciteit is bepaald
op 2,4 personen per m2 zijnde 700 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 grote evenementen wordt de Kapelstraat
afgesloten voor fietsers door middel van
toegangshekken. Deze toegangen worden bemand door
beveiligers.
Alle objecten zoals biertaps staan één meter van de
gevel van betreffende horecagelegenheid.
Op de Kapelstraat zit de ingang van het
appartementencomplex Nieuwstraat/Kapelstraat.

•
•

•

•
•

Tijdens evenementen dienen alle portiers opvallende
hesjes te dragen voorzien van beveiligingslogo.
De vluchtmogelijkheden zijn beperkt via de Nieuwstraat
en Hoofdstraat. De straat is smal en klein. Dit betekent
dat er maar een beperkt aantal mensen kan verblijven.
Calamiteitenroutes voor de hulpdiensten lopen via de
Nieuwstraat. De bereikbaarheid voor hulpdiensten is
moeilijk.
De straat valt binnen het toezichtsgebied
(op vrijdag en zaterdagavond bewaking door camera’s).
Aan één kant van de straat is straatverlichting aanwezig.

2.2 Geluid
De Kapelstraat is 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 de Kapelstraat gelden de volgende normen/voorwaarden:

Evenement

Frequentie

Duur/eindtijd

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

Vr-za**

Zo-do*

Type I

8 (1)

24:00

23:00

75

Type I I

-

24:00

23:00

80/93

Type I I - speciaal

4 (1) stadsprogramma
2 (1)

24:00

23:00

85/98

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 drie dagen een eindtijd van 01:00 uur voor beide typen, mits deze dagen zijn opgenomen in de 		
evenementenkalender en dit geen aaneengesloten dagen betreft.
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

De Kapelstraat 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.

Voor dit gebied wordt een nieuw bestemmingsplan
(of beter gezegd een omgevingsplan) voorbereid, maar
vooralsnog geldt het bestemmingsplan ‘Binnenstad-West’.
De Kapelstraat heeft daarin de bestemming ‘Verblijfsgebied’;
markten en standplaatsen voor ambulante handel zijn
toegestaan.

FYSIEKE ASPECTEN
3.1 Parkeren en verkeer
•
•
•
•
•

•

Op ongeveer 15 minuten loopafstand van het NS-Station
Bushalte bevindt zich op het Leienplein op 2 minuten
loopafstand
Op ongeveer 2 minuten loopafstand van parkeergarage
Museumcentrum met 690 plaatsen
Op ongeveer 4 minuten loopafstand van parkeergarage
Marktplein met 660 plaatsen
Op ongeveer 2 minuten van de gratis toegankelijke,
bewaakte fietsenstalling
ACEC-gebouw met 800 plaatsen
Op ongeveer 4 minuten van de gratis toegankelijke,
bewaakte fietsenstalling Stadhuis met 559 plaatsen

3.2 Openbare ruimtes
•
•
•
•
•
•

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

3.3 Overige aandachtspunten
Bewonersbelangen, overige belanghebbenden en
informatieverspreiding
De horecaondernemers van de Kapelstraat hebben zich
verenigd. Evenementen die niet door hen georganiseerd
worden, dienen altijd met hen te worden afgestemd.
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:
•
Kapelstraat
•
Nieuwstraat tussen Korenstraat en Caterplein
•
Hoofdstraat tussen Caterplein en Korenstraat
•
Van Kinsbergenstraat
•
Paslaan tussen Hoofdstraat en Kerklaan
•
Vosselmanstraat tussen Librije en Nieuwstraat
Tevens wordt deze informatie gestuurd naar de Wijkraad
Centrum en de buurtcommissie Centrum-noord.
Bij een niet-belastend evenement waarbij de
straat als doorgaande fietsroute open blijft, kan de
informatieverspreiding beperkt blijven tot de Kapelstraat, de
Wijkraad Centrum en de buurtcommissie Centrum-noord.

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’.
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