VRAAG EN ANTWOORD 2019

 Het beheersplan
Veiligheid gaat boven alles!
Helaas hebben we niet alles in de hand om alle risico’s te voorzien en te elimineren, maar de organisatie
heeft de grootste risico’s geanalyseerd om de nodige (veiligheids)maatregelen te treffen. Hieronder een
paar risico’s en de te treffen maatregel(en).

 Weersomstandigheden
De organisatie zal tot en met de dag van de parade de weerberichten goed in de gaten te houden, zodat er
rekening kan worden gehouden met de verschillende scenario’s.
Het grootste risico voor de SouthEast Parade is het weer, aangezien de parade buiten is. De kans dat zowel
deelnemers als toeschouwers de parade zullen verlaten bij regen is groot, maar regen is geen reden om de
parade af te lasten. Bij onweer wordt dat wel overwogen. Bij code rood of windkracht ≥ 5 wordt de parade
afgelast. Bij extreme hitte, wordt voorzien in het verstrekken van extra water voor de deelnemers.
Overigens zijn de aangrenzende horecagelegenheden open. De route voorziet in voldoende mate over
schaduwplekken (bomen, gebouwen, spoor).

 Ongevallen
Een ongeluk zit in een klein hoekje! En daar zitten we als organisatie niet op te wachten. Vanuit de
organisatie zijn voorzorgsmaatregelen getroffen in de zin van EHBO posten mocht er toch iets gebeuren. Er
zijn drie EHBO posten (Hoekenrodeplein, Bijlmer Parktheater, CEC gebouw) en een mobiele post die
meeloopt met de stoet. Verder zijn er vele (tientallen) vrijwilligers van ROC HTV opleiding die allemaal
over een EHBO diploma beschikken.

 Verkeer
Om de route veilig te kunnen afleggen en het verkeer niet teveel hinder te laten ondervinden, worden er
op enkele cruciale punten op de route gecertificeerde verkeersregelaars ingezet. Op deze punten zullen
tevens studenten van HTV worden ingezet, die onder begeleiding kunnen ingrijpen indien noodzakelijk.

 Brandveiligheid
De tent is van een brandveilige stof. De kans dat er brand uitbreekt in de tent is erg klein. Als er dan toch
brand uitbreekt, is er met de inrichting van het plein rekening gehouden dat de brandweer snel ter plaatse
kan zijn. Wij hebben de luxe dat de brandweer er al naast staat met een tent.

 Crowdmanagement & -control
Er wordt al enige tijd veel aandacht besteed aan de promotie. Er zijn folders verspreid, mond tot mond
reclame, we zijn erg actief geweest op facebook en op onze website: www.southeastparade.nl .
Er komt een persbericht in de plaatselijke dagbladen en spots op radio en op Salto. Via deze media wil de
organisatie meer bekendheid te geven aan de parade.
Mensen worden aangespoord om gebruik te maken van het openbaar vervoer, aangezien de parade langs
drie metrostations komt (start Bijlmer Arena, Kraaiennest en Ganzenhoef).
Op het Hoekenrodeplein is de feestelijke start en sluiting van de parade, maar het voetgangersverkeer op
het plein moet doorgang kunnen vinden. De organisatie let daar goed op. Er komt een goede scheiding
tussen de activiteitenzone en het station. Het is belangrijk dat de instructies en verzoeken van
(vertegenwoordigers van) de organisatie worden opgevolgd. U herkent hun aan het tenue.

 Het Servicepunt
Er komt een servicepunt op het Hoekenrodeplein. Daar melden de begeleiders van de groepen zich aan op
11 juli van 13:00 tot uiterlijk 15:00. Het aantal personen dat deelneemt wordt doorgegeven.
Je ontvangt een leuk aandenken, water en vuilniszakken. Aan het eind melden de begeleiders zich bij het
servicepunt af en geven door met hoeveel personen ze de eindstreep hebben gehaald.
Hier is ook het gevonden voorwerpenpunt. Dus ben je iets kwijt of heb je iets gevonden? Dan kun je hier
terecht.

 Indeling groepen en muziek hoe gaat dat?
Op basis van de ontvangen informatie zullen de groepen worden ingedeeld. Groepen die muziek maken/
meedragen of zingen worden over de stoet verdeeld, zodanig dat alle muziek/zang goed tot zijn recht
komt. Groepen die geen muziek maken worden daarachter ingedeeld. Let op: het maximale toegestane
geluidsniveau is 90 DB.

 Hoe gaat het nummers geven?
Een groep worden per 50 personen genummerd.
Is je groep groter dan 50 dan krijg je een alfabetische letter gekoppeld aan je nummer. Bijvoorbeeld:
Bestaat je groep uit 150 personen dan is je nummer voor de eerste 50 personen bijvoorbeeld 10.
De tweede groep van 50 personen is nummer 10 A en de derde groep van 50 personen is nummer 10B.
De groep loopt wel aansluitend bij elkaar wel met de begeleiders om de 50 er tussen. Als de groep wint?
Dan wint groep nummer 10 en daar horen 10A en 10B dus gewoon bij.

 Hoeveel begeleiders per groep?
Per groep tot 50 personen 2 begeleiders van de groep zelf en 2 van de organisatie

 Zijn er vaste begeleiders van de organisatie per groep?
Ja, het zijn vaste begeleiders van de organisatie en zij lopen de hele route met de groep mee.

 Hoeveel meter afstand houden we aan tussen de groepen?
De afstand tussen de groepen moet ongeveer 15 meter zijn (minimaal 10, maximaal 20 meter), maar de
afstand en het tempo wordt bepaald door de begeleiders. Er wordt rekening gehouden met het verkeer.

 Welke route(s) lopen we dit jaar?
Er is een lange route die start en eindigt bij het Hoekenrodeplein van ca. 6,2 km.
Er is een verkorte route die start bij het CEC en eindigt op het Hoekenrodeplein. Ca. 2,4 km.
Op onze website: www.southeastparade.nl staat de kaart met de route. En een drone-simulatie.

 Er zijn service-punten, hoe herken je die en wat is daar te doen?
Het Bijlmer Parktheater, Wijkcentrum Kormelink, CEC en het Stadsloket zijn de service-punten. Ze zijn
herkenbaar omdat er bij de kraampjes met water en fruit een kleurrijk spandoek hangt.
Bij de service-punten kun je ook gebruik maken van de toiletten. Want wildplassen doen we niet aan  .
Deze locaties zijn ook aangegeven op de routekaart te downloaden via onze website:
www.southeastparade.nl.
Vanzelfsprekend laten we ons afval achter in de daarvoor bestemde bakken onderweg of in de zakken of
bakken bij de service-punten! Zuidoost wordt steeds schoner en ook daar zijn we ontzettend trots op!

 Sanitaire stop en dan?
Bij de service-punten stopt de stoet 5 minuten en is er gelegenheid gebruik te maken van de aanwezige
toiletten. Verder kan er water worden aangevuld en lege flesjes en ander afval worden indien nodig
ingeleverd. Na 5 minuten vervolgt de stoet de tocht.
Groepen met kinderen blijven als groep bij elkaar, die gaan even uit de stoet en sluiten later weer aan als
dat langer dan 5 minuten duurt. We blijven verder in volgorde van vertrek lopen! Begeleiders geven door
welke groep achter blijft en later weer aansluit.

 Mogen er auto’s meerijden?
Alleen na overleg met de organisatie. Er worden bij uitzondering alleen kleine, elektrische, auto’s
toegelaten. De paden zijn te smal en de organisatie hecht heel erg aan een duurzame, groene, schone
optocht.
Let op: Alleen auto’s worden toegelaten die vooraf een foto van de auto en het kentekennummer aan de
organisatie hebben gestuurd. E-mail: southeastparade@gmail.com. Alleen auto’s vanaf 2015 worden
toegelaten (wettelijke eis).

 Media en publiciteit
SouthEast Parade heeft een website: www.southeastparade.nl en een facebookpagina: SouthEast Parade.
Op 8 juli en 11 juli zal er pers aanwezig zijn.
Salto zal de SouthEast Parade op 11 juli live uitzenden. Op het Hoekenrodeplein en in het Oscam Café
staan er schermen waarop de uitzending te zien is.

 Wie zijn de juryleden?
De juryleden zijn allemaal Bijlmerbelievers en hebben op verschillende sociaal maatschappelijk terreinen,
kunst, cultuur, fotografie en media hun sporen verdiend. Het oordeel van de jury is zelfstandig en
onafhankelijk, en staat niet ter discussie  .
Jury fotowedstrijd: Les Adu, Carin Bazuin, Abibatu Kanu, Daniëlle Kuijten, Souham Najjar en André Reeder.
Jury parade: John Leerdam, Rubina Boasman, Karin Moor en Ray Blinker zullen gedurende de hele
parade de groepen volgen en beoordelen.
Er zijn 5 categorieën: Grote groepen, Kleine groepen, Maatschappelijke relevantie, Individueel. Kort
gezegd wordt er door de jury gekeken naar de presentatie, contact met elkaar, met het publiek en op de
manier waarop je het thema: ZO mooi! - ZO trots! uitdraagt.

 Wat gebeurt er op de Kick-off op maandag 8 juli?
Op de feestelijke Kick-off stellen wij de groepen voor aan sponsors, genodigden en pers. Per groep is het
fijn als er twee/drie vertegenwoordigers aanwezig zijn. Er zullen foto’s gemaakt worden en misschien zal
de pers je benaderen voor een interview. Je bent vrij om daar wel of niet op in te gaan.
Op de catwalk zullen ons team en vertegenwoordigers van groepen zich presenteren. Sommige groepen
hebben op de informatieavonden aangegeven iets speciaals te willen doen. Wil je iets speciaals doen, laat
het ons ivm het samenstellen van het programma tijdig weten – uiterlijk op 23 juni a.s. Mailen kan naar:
southeastparade@gmail.com
Op 8 juli maakt de fotojury de mooiste foto’s van 2018 bekend, de foto’s zullen worden tentoongesteld.
Inloop 8 juli om: 17:30. Start programma om: 18:00.

 Samen proefwandelen
Op zaterdag 29 juni om 09:45 gaan we vast warmlopen met deelnemers die dat graag willen. We gaan de
route van 6,2 km lopen. Start- en eindpunt het Hoekenrodeplein. Verzamelen vanaf 09:30 bij het
grasheuveltje op het plein. Wel zelf water en of iets te eten meenemen.

 Toch nog vragen?
Mail ons gerust: southeastparade@gmail.com. Hou voor nieuwtjes je mailbox, de facebookpagina
SouthEastParade en de website www.SouthEastParade.nl in de gaten!
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