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Vierdaagsefeesten 2019
Dit jaar vindt van zaterdag 13 t/m vrijdag 19 juli 2019 de 50ste editie van de
Vierdaagsefeesten plaats. Een extra feestelijke jubileumeditie! Iets dat je terugziet in onze
nieuwe huisstijl met nieuwe leus “Vier de feesten!” en in ons programma onder de
verschillende, nieuwe categorieën, zoals Nimweegs gezellig en I ♥ Music.
Verspreid over zeven dagen vinden tijdens de Vierdaagsefeesten ruim anderhalf miljoen
mensen hun thuis in Nijmegen. De vertrouwde opzet van het grootste evenement van
Nederland blijft hetzelfde. Na de opening van de 50ste Vierdaagsefeesten op zaterdag, volgt
op zondag een grootse vuurwerkshow. Dinsdag starten we met de Kidsloop. Woensdags
kleurt het tolerante Nijmegen roze, in het teken van acceptatie en diversiteit. Op vrijdag
wordt afgesloten samen met de wandelaars van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen
Nijmegen.
Naast veel gezelligheid begrijpen wij ook dat de Vierdaagsefeesten een grote druk legt op de
omgeving, met name voor de bewoners van de binnenstad. Met dit boekje willen wij u als
bewoner (of direct aanwonende) van de Nijmeegse binnenstad, informeren over een aantal
zaken die spelen vóór, tijdens en na de Vierdaagsefeesten.

Met vriendelijk groet,
Stichting Vierdaagsefeesten
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1 Tijden Vierdaagsefeesten 2019
Start
Zaterdag t/m vrijdag

De buitenpodia starten, afhankelijk van de locatie, tussen 14:00 en 15:00 uur of tussen 18:00
en 20:00 uur. De kinderprogrammering start op enkele locaties rond het middaguur (12:00).

Sluiting
Zaterdag t/m donderdag
Buitenpodia en vermaak tot 00.30

Buitenbarren en terrassen tot 02:00

Vrijdag

Buitenpodia en vermaak tot 01:00
Buitenbarren en terrassen tot 02:00
Na afloop van de buitenprogrammering (sluiting om 00.30 uur van zaterdag t/m donderdag
en 01.00 uur op vrijdag) blijven de terrassen zonder muziek open tot 02.00 uur. Na 02.00 uur
zijn de afspraken gelijk aan de reguliere afspraken gedurende het gehele jaar.

2 Openingstijden centrum
De meeste winkels zijn tijdens de Vierdaagsefeesten geopend tussen 09.00 en 18.00 uur. Op
koopzondagen tussen 12.00 en 17.00 uur. Kijk voor de openingstijden per winkel op
centrumnijmegen.nl.
Zaterdag 13 juli: 09.00 uur – 17.00 uur
Zondag 14 juli: 12.00 uur – 17.00 uur (koopzondag)
Maandag 15 juli: 11.00 uur – 18.00 uur
Dinsdag 16 juli: 09.00 uur – 18.00 uur
Woensdag 17 juli: 09.00 uur – 18.00 uur
Donderdag 18 juli: 09.00 uur – 21.00 uur (koopavond)
Vrijdag 19 juli: meeste winkels gesloten i.v.m. de 4Daagse intocht
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Weekmarkt

Tijdens de Vierdaagsefeesten is zoals gewoonlijk op zaterdag en maandag van 09.00 tot circa
16.00 uur weekmarkt in het centrum. De weekmarkt staat op de Augustijnenstraat – Grote
Markt – Burchtstraat en St. Jorisstraat (Kelfkensbos).

3 Toegankelijkheid binnenstad tijdens
Vierdaagsefeesten
De binnenstad is van zaterdag 13 juli t/m vrijdag 19 juli 2019 vanaf 12:00 afgesloten voor al
het doorgaande verkeer. Uitzonderingen worden gemaakt voor o.a. omwonenden en
storingsdiensten. Stichting Vierdaagsefeesten verzorgt deze afsluiting en plaatst
wegafzettingen die door verkeersregelaars worden bemand.

Uitzonderingssituaties

Indien u zorg aan huis krijgt, plan dit bezoek dan bij voorkeur voor 12:00. De binnenstad is dan
toegankelijker voor auto’s. Na 12:00 uur is de binnenstad alleen nog met de auto toegankelijk
in uitzonderingsgevallen. Indien u zorg aan huis niet kunt plannen voor 12:00 uur dan kunt u
voorafgaand aan de Vierdaagsefeesten contact opnemen met de medewerkers van de
gemeente Nijmegen, afdeling Parkeren: 024-329 80 78. Dan denken wij met u mee.
In geval van calamiteiten kunnen hulpdiensten ten allen tijde langs de wegafzettingen.
Spoedeisende hulp is gegarandeerd en de ziekenhuizen zijn bereikbaar.

Waal in Vlammen

Op zondag 14 juli is de Snelbinder afgesloten tussen 20.00 uur en 23.30 uur i.v.m. Waal in
Vlammen. De Oversteek is afgesloten op zondag 14 juli rond 20.30 uur i.v.m. onderdoor varen
ponton met vuurwerk.

Doortocht 4Daagse wandelmarsen

In verband met de doortocht van de 4Daagse wandelmarsen op dinsdag en woensdag, en de
intocht op vrijdag, zijn een aantal straten in het centrum eerder dan 12.00 uur afgesloten. De
verkeersafzettingen langs de route (doortochten) worden deze dagen beheert door de
4Daagse wandelmarsen. Deze verkeersregelaars zijn geïnstrueerd door de marsen en zullen u
niet (altijd) doorlaten.

Dinsdag

Vertrek
Afsluiting van de volgende straten tussen 03.00 en ca. 09.30 uur: Wedren, Prins
Bernharsstraat, Van Schevichavenstraat, Van Broeckhuysenstraat, Hertogplein, Gerard
Noodtstraat, Sint Jorisstraat, Waalbrug (westzijde fiets-voetpad) en busbaan, Lentse
Warande, Oosterhoutsedijk, Waaldijk tot Oosterhout.
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Hierdoor ontstaan afsluitingen op: Ziekerstraat, Plein ‘44, Houtstraat, Ganzenheuvel,
Augustijnenstraat, Burchtstraat, Hertogstraat.
Terugkomst
Afsluiting van de volgende straten tussen 09.30 en ca. 17.00 uur: Vossenpelssestraat,
Laauwikstraat, Petuniastraat, Begoniastraat, Dorpsplein, Lentse Schoolstraat, fietstunnel,
Grijftdijk-Zuid, busbaan, Waalbrug (westzijde fiets- en voetpad), Sint Jorisstraat, Gerard
Noodtstraat, Van Broeckhuysenstraat, Van Schevichavenstraat, Prins Bernhardstraat, Wedren.

WOENSDAG

Doortocht 4Daagse wandelmarsen tussen ca. 10.00 en 17.00 uur
Vertrek
Afsluiting van de volgende straten tussen 03.00 en 10.00 uur: Wedren, Prins Bernhardstraat,
Coehoornstraat, Heyendaalseweg, Beulenlaan, Driehuizerweg, Kwekerijweg, Houtlaan, Oude
Molenweg, van Peltlaan, Einsteinstraat, Marconistraat, Edisonstraat, Nieuwe
Mollenhutseweg, Malder-Burchtstraat, Couwenbergstraat, Van Boetbergweg slechts 1
rijstrook beschikbaar, Staddijk.
Terugkomst
Hierdoor ontstaan afsluitingen van 09.30 tot 17.00 uur op: Industrieweg, Cargadoorweg,
Koopvaardijweg, Weurtseweg, Mercuriusstraat, Kanaalstraat, Waterstraat, Biezenstraat,
Voorstadslaan, Lange Hezelstraat, Veemarkt, Waalkade, Voerweg, Hoogstraat, Burchtstraat,
Hertogstraat, Sint Jorisstraat, Van Broeckhuysenstraat, Van Schevichavenstraat, Prins
Bernhardstraat, Wedren.

DONDERDAG

Vertrek
Afsluiting van de volgende straten tussen 03.00 en 10.00 uur: Wedren, Prins Bernhardstraat,
Coehoornstraat, Heyendaalseweg, Beukenlaan, Driehuizerweg, Kwekerijweg, Houtlaan, Oude
Molenweg, van Peltlaan, Einsteinstraat, Marconistraat, Edisonstraat, Nieuwe
Mollenhutseweg, Malder-burchtstraat, Hatertseweg.
Terugkomst
Afsluiting tussen 09.30 en 17.00 uur: Kwakkenbergweg, Postweg, Dommer van
Poldersveldtweg, van ’t Santstraat, Koolemans Beynenstraat, van Heutszstraat,
Groesbeeksedwarsweg, Fort Kijk in de Potstraat, Coehoornstraat, Prins Bernhardstraat,
Wedren.

VRIJDAG

Intocht 4Daagse wandelmarsen
Vertrek
Afsluiting van de volgende straten tussen 03.00 en 10.00 uur: Wedren, Prins Bernhardstraat,
Coehoornstraat, Heyendaalseweg, Beulenlaan, Driehuizerweg, Kwekerijweg, Houtlaan, Oude
Molenweg, van Peltlaan, Einsteinstraat, Marconistraat, Edisonstraat, Nieuwe
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Mollenhutseweg, Malder-Burchtstraat, Couwenbergstraat, Van Boetbergweg slechts 1
rijstrook beschikbaar, Staddijk.
Terugkomst
Afsluiting van de volgende straten tussen 07.00 en 17.00 uur: (vanaf 07.00 uur) Sint
Annastraat, (Vanaf 08.00 uur) Keizer Karelplein en Oranjesingel, Prins Bernhardstraat,
Wedren.
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5 Parkeren in de binnenstad
Om lastige verkeerssituaties te voorkomen in de drukke binnenstad, willen we het
autoverkeer zo veel mogelijk beperken. Het verzoek is dan ook om uw auto tijdens deze week
op uw parkeerplaats te laten staan of, als u uw auto nodig heeft, deze zoveel mogelijk buiten
het centrum te parkeren. Als u een parkeervergunning heeft, is het toegestaan om de auto
buiten de singels in de stad te parkeren.

5.1 Bezoekersvergunning

Tot 12.00 uur kan uw bezoek het centrum in rijden en parkeren met een
bezoekersvergunning. Wegrijden uit de stad kan de hele dag, maar wordt niet geadviseerd.
Na 12.00 uur is de stad afgesloten en kan uw bezoek niet voorbij de wegafzettingen. Met de
bezoekersvergunning kan uw bezoek wel parkeren buiten de binnenstadafsluiting. Meld uw
bezoek aan via uw bezoekersvergunning.

5.2 Parkeervergunning of abonnement

Als u een parkeervergunning (parkeerplaats) of abonnement (parkeergarage) heeft, staat het
kenteken van uw auto in het parkeersysteem van gemeente Nijmegen en kunt u met deze
auto langs de afzetting. De verkeersregelaar scant uw kenteken en laat u erdoor om bij een
parkeerplaats in uw zone te komen.
Als u een abonnement heeft voor de parkeergarages Stadhuis of Mariënburg, kunt u tijdens
de Vierdaagsefeesten na 12.00 uur uitwijken naar parkeergarage Kelfkensbos. In- en uitrijden
gaat op basis van kentekenherkenning.

5.3 Parkeerplaats op eigen terrein

Als u een parkeerplaats heeft op eigen terrein in de binnenstad, dan heeft de gemeente
Nijmegen uw autokenteken van vorig jaar ook voor dit jaar geregistreerd. U kunt met de auto
langs de afzetting nadat de verkeersregelaar uw kenteken heeft gescand. Mocht uw kenteken
gewijzigd zijn, stuur dan een e-mail met het juiste kenteken naar parkeren@nijmegen.nl.
Houd er rekening mee dat een eventuele wijziging uiterlijk 1 juli moet worden doorgegeven,
anders is een tijdige verwerking niet gegarandeerd.
Als u vorig jaar geen kenteken heeft doorgegeven en wel beschikt over een eigen
parkeervoorziening in de binnenstad, kunt u bij de gemeente Nijmegen een aanvraag
indienen om tijdens de Vierdaagsefeesten doorgelaten te worden. Bij aanvraag moet u een
bewijs van uw eigen parkeerplaats meesturen. Aanvragen kan via parkeren@nijmegen.nl.
Indien u geen parkeerplaats meer heeft in de binnenstad kunt u dat tevens doorgeven via
parkeren@nijmegen.nl.
Verhuurt u een parkeerplaats in het centrum? Informeer de gebruiker(s) over de
mogelijkheid hun kenteken aan te melden, zodat zij deze week niet voor verrassingen
komen te staan.
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5.4 Parkeergarages voor abonnementhouders

Onderstaande parkeergarages zijn tijdens de Vierdaagsefeesten alleen toegankelijk voor
abonnementhouders van desbetreffende garages.

Plein ’44

Om de bereikbaarheid van deze parkeergarage te garanderen, wordt op Doddendaal tijdelijk
tweerichtingsverkeer ingesteld.

Garage Mariënburg

Niet uitrijden op woensdag van 10.00 uur - 17.00 uur i.v.m. doortocht 4Daagse
wandelmarsen.
U kunt gedurende de Vierdaagsefeesten middels uw abonnement voor Mariënburg en dus via
kentekenregistratie ook in parkeergarage Kelfkensbos parkeren.

Stadhuisgarage

Uitrijden van de Stadhuisgarage gaat via Mariënburgsestraat - Burchtstraat - Voerweg.
De Stadhuisgarage is op zondag 15 juli (Waal in Vlammen) ná 18.00 uur alleen beschikbaar
voor genodigden. Garage is bereikbaar volgens de route Ubbergseweg – Voerweg –
Hoogstraat.
Niet uitrijden op woensdag van 10.00 uur - 17.00 uur i.v.m. doortocht 4Daagse
wandelmarsen.
U kunt gedurende de Vierdaagsefeesten middels uw abonnement voor de stadhuisgarage en
dus via kentekenregistratie ook in parkeergarage Kelfkensbos parkeren.

St. Josephhof

Inrijden via Keizer Traianusplein - Sint Jorisstraat – Gerard Noodstraat – Bastionstraat.
Uitrijden via de Derde Walstraat en de Sint Jorisstraat.

5.5 Overige parkeergarages

Tijdens de Vierdaagsefeesten worden op de volgende locaties openbare parkeerplaatsen
gebruikt voor activiteiten:
Bloemerstraat van 8 t/m 20 juli
Waalkade van 8 t/m 22 juli
Bisschop Hamerstraat van 8 t/m 22 juli
St. Jorisstraat van 8 t/m 22 juli
Klein Mariënburg van 9 t/m 20 juli
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Hertogstraat van 11 t/m 20 juli
Eerste Walstraat van 11 t/m 20 juli
Tweede Walstraat van 12 t/m 20 juli
De openbare parkeergarages in de binnenstad houden tijdens de Vierdaagsefeesten de
volgende tijden aan. Uitrijden is altijd mogelijk, tenzij anders aangegeven.

Keizer Karelgarage

Zaterdag t/m vrijdag 24 uur geopend

Eiermarktgarage

Zaterdag tot 12.00 uur inrijden
Zondag tot 12.00 uur inrijden
Maandag tot 12.00 uur inrijden
Dinsdag tot 10.00 uur inrijden
Woensdag gehele dag gesloten
Donderdag tot 12.00 uur inrijden
Vrijdag tot 12.00 uur inrijden

Holland Casino garage

Alleen toegankelijk voor mindervalide bezoekers van het Holland Casino. Overige bezoekers
van het Holland Casino worden naar de Kelfkensbos garage verwezen.

Kelfkensbosgarage

Zaterdag tot 12.00 uur inrijden (met verlengde openingsstelling i.v.m. markt).
Zondag tot 12.00 uur inrijden
Maandag tot 12.00 uur inrijden (met verlengde openingsstelling i.v.m. markt).
Dinsdag tot 12.00 uur inrijden (minder goed bereikbaar i.v.m. doortocht 4Daagse, in-en
uitrijden via Voerweg)
Woensdag tot 12.00 uur inrijden
Donderdag tot 12.00 uur inrijden
Vrijdag tot 12.00 uur inrijden
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P-Molenpoortdak

Zaterdag t/m donderdag tot 12.00 uur inrijden
Vrijdag tot 08.00 uur inrijden (niet toegankelijk tot 20.00 uur)
De garage is bereikbaar via Bisschop Hamerstraat

5.6 P + R

Gedurende de gehele Vierdaagsefeesten (zaterdag t/m vrijdag) rijden 24 uur per dag extra
pendelbussen vanaf P+R Nijmegen Noord (t.h.v. Ovatonde) en P+R Nijmegen West (Meeuwse
Acker, Mondial College) naar het centrum.
De pendelbussen vanaf de Ovatonde komen Nijmegen binnen via het Keizer Traianusplein,
rijden vervolgens via de Mr. Franckenstraat, Berg en Dalseweg, Sint Canisiussingel, Keizer
Trajanusplein weer terug naar de Ovatonde. Er is een halte op de Berg en Dalseweg tussen
Straalmanstraat en op de Sint Canisiussingel.
Voor P+R Nijmegen West inrijden via IJpenbroekweg, afslag vanaf de A73.

6 Op- en afbouw
6.1 Opbouw Vierdaagsefeesten

Tijdens de opbouw wordt de binnenstadondernemers nadrukkelijk gevraagd alles veilig voor
iedereen te laten verlopen. Daarbij wordt zorgvuldig gelet op de volgende punten:
• Het gebied waar gewerkt wordt, wordt duidelijk aangegeven en afgezet. Er wordt
bijvoorbeeld een pylon of verkeerskegel geplaatst.
• Medewerkers en personeel wordt geadviseerd een fluorescerend hesje te dragen zodat zij
duidelijk herkenbaar zijn.
• Tijdens de opbouw kunnen controlerende instanties langskomen bij de ondernemers om te
kijken of zij aan de voorwaarden voldoen. Deze controles worden in de week voorafgaand
aan, en tijdens de Vierdaagsefeesten zelf uitgevoerd.
Over het algemeen wordt iedereen nadrukkelijk gevraagd zich te realiseren dat er wordt
gewerkt in de openbare ruimte. Dat betekent dat men rekening dient te houden met iedereen
die in de binnenstad loopt, rolt en/of rijdt.

6.2 Afbouw Vierdaagsefeesten

Ook tijdens de afbouw wijzen wij de binnenstadondernemers erop, er alles aan te doen om de
afbouw voor iedereen veilig te laten verlopen.
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Vrijdagnacht worden (vracht-)auto’s pas toegelaten in de binnenstad, als de politie de
binnenstad vrijgeeft voor het afbouwverkeer. Op de meeste locaties is dit pas na 02.00 uur.
De wachtende vrachtwagens die buiten de binnenstadafsluiting parkeren, mogen dit alleen op
de daarvoor geschikte locaties doen. Wildparkeren kan tot gevaarlijke situaties leiden en is
dus niet toegestaan.
In verband met de weekmarkt op zaterdag moeten de Augustijnenstraat, de Grote Markt, de
Burchtstraat en Kelfkensbos vóór zaterdagmorgen 06.00 uur grotendeels vrij zijn.
Datum

Locatie

Werkzaamheden

Verkeershinder

Dinsdag
09-07

Marienburg / Faberplein

Marienburg voor
Toon & Faber 09.00 –
21.00 uur

Afgesloten

Woensdag
10-07

Koningsplein

Opbouw 09.00 –
19.00

Rijbaan winkels vrij

Woensdag
10-07

Marienburg / Faberplein
/ van Broeckhuysenstraat

Opbouw
overkappingen

Van
Broeckhuysenstr &
Marienburg voor
Faber afgesloten

17.00 – 23.00
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Donderdag
11-07

Hertogstraat/Credible

Opbouw overkapping
opbouw: 18.00 –
22.00

Rijbaan afgesloten
tussen
Wintersoord en
Kelfkensbos

Donderdag
11-07

Koningsplein

Opbouw 08.00 –
20.00

Rijbaan winkels vrij

Donderdag
11-07

Molenstraat

Opbouw 06.00 –
18.00

Rijbaan vrij

Vrijdag
12-07
Vrijdag
12-07

Augustijnenstraat /
Van Ouds
Koningsplein

Rijbaan afgesloten,

Vrijdag
12-07

Molenstraat

Opbouw overkapping
07.00 – 20.00
Opbouw /
Soundcheck 12.00 –
19.00
Opbouw 08.00 –
12.00

Rijbaan winkels vrij

Rijbaan vrij

Vrijdag
12-07
Vrijdag
12-07

Molenstraat

Vrijdag
12-07

Wintersoord

Van Welderenstraat /
Thom Tom bar

Opbouw 12.00 –
20.00
Opbouw
trussconstructie
Opbouw: 17.00 –
22.00
Opbouw overkapping
17.00 – 22.00

Rijbaan afgesloten
Rijbaan afgesloten

Rijbaan afgesloten

6.3 Op- en afbouw tribunes 4Daagse wandelmarsen
Afsluiten Oranjesingel:

9/10 juli, 20.00 tot 06.00 uur: i.v.m. bouw voetgangersbrug
10/11 juli, 20.00 tot 06.00 uur: i.v.m. bouw voetgangersbrug en tribunes
22/23 juli, 20.00 tot 06.00 uur: i.v.m. afbouw voetgangersbrug en tribunes
23/24 juli, 20.00 tot 02.00 uur: i.v.m. afbouw voetgangersbrug

Verkeershinder St. Annastraat (Groesbeekseweg tot aan Keizer
Karelplein):
15 juli, 08.00 uur tot 20 juli, 13.00 uur: i.v.m. opbouw tribunes, intocht en afbouw tribunes

Afsluiten Prins Bernhardstraat:

15 juli, 00.00 tot 06.00 uur: i.v.m. bouw voetgangersbrug en tribunes
19/20 juli, 20.00 tot 02.00 uur: i.v.m. afbouw voetgangersbrug en tribunes
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7 Geluidsontheffing
Evenementen in de open lucht geven geluidsoverlast. Om een teveel aan geluidsoverlast bij
omwonenden te voorkomen zijn regels gesteld waar evenementen aan moeten voldoen.

Geluidsontheffing

De begin- en eindtijden voor versterkt geluid tijdens de Vierdaagsefeesten zijn:
• Zaterdag tot en met donderdag van 09.00* tot 00.30 uur, m.u.v. zondag vanaf 13.00 uur.
• Vrijdag van 09.00* tot 01.00 uur.
Tussen begin- en eindtijd mag maximaal 10 uur zitten op dezelfde locatie. Bij uitzondering
wordt hier een aanvullende ontheffing voor ontleend, bijvoorbeeld als het gaat om
kinderprogrammering.

Geluidssterkte

Om overmatige geluidshinder te voorkomen, is het gebruik van een geluidsbegrenzer
verplicht. De maximale geluidssterkte is 80 dB(A) en 93 dB(C). De dB(A) en dB(C) zijn afgeleid
van de gewone decibel.

Orkesten

Er mogen maximaal 8 loop- en dweilorkesten per avond tegelijkertijd spelen. Deze
muziekgezelschappen spelen onversterkt en hebben daarom geen geluidsontheffing nodig.
Per avond mag 1 percussiegroep lopen op andere locaties dan de dweilorkesten.

Controle

De houder van de evenementenvergunning is verplicht het geluid te (laten) controleren (in
dB(A) én dB(C)). Tijdens het evenement controleert een inspecteur van de afdeling Milieu de
geluidssterkte. Als de inspecteur instructies geeft met betrekking tot de geluidssterkte dienen
deze altijd opgevolgd te worden. Daarnaast huurt Stichting Vierdaagsefeesten een expert in
die de ondernemers ondersteunt met advies om te veel overlast en overtredingen te
voorkomen.

8 Toiletvoorzieningen
Tijdens de Vierdaagsefeesten worden GGD richtlijnen gehanteerd voor de hygiëne van
toiletten. Een aantal richtlijnen zijn hierin belangrijk:
• De toiletruimtes moeten goed schoon te maken zijn.
• Iedereen die van het toilet gebruikmaakt, moet de handen kunnen wassen.
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• We zorgen ervoor dat een wastafel met stromend water en zeepdispenser aanwezig is.
• Er zijn meerdere invalidentoiletten aanwezig in de binnenstad.
• Om wildplassen te voorkomen worden op specifieke plekken extra toiletten / plaskruizen
geplaatst.

9 Afvalophaaldienst
Tijdens de Vierdaagsefeesten zorgen alle betrokken ondernemers, omwonenden en bedrijven
samen voor een week lang feest. Dit kan alleen maar, omdat iedereen samenwerkt. Om de
stad ook in deze week elke dag weer schoon en fris te houden, hebben wij uw hulp nodig.
Door afval te scheiden kan het worden gebruikt als grondstof voor nieuwe producten.
Stichting Vierdaagsefeesten zet zich hier samen met de gemeente en de stad voor in.
Kijk op dar.nl/afvalwijzer wanneer uw afval wordt ingezameld. Zorg ervoor dat u uw afval op
de juiste dag en tijd aanbiedt. ’s Avonds zamelt Dar geen afval in en kunt u geen afval
aanbieden. In de drukte kan een grote vuilniswagen niet meer door de menigte heen om dit
afval in te zamelen, dat is te gevaarlijk. Namens Dar Nijmegen: bedankt voor uw
medewerking!

10 Veiligheid
10.1 EHBO / Rode Kruisposten

In geval van nood kan via het alarmnummer 112 contact met de geneeskundige hulpverlening
worden opgenomen. Er zijn een viertal Rode Kruisposten met bemensing in de stad en een
mobiel Rode Kruis team. Stichting Vierdaagsefeesten sturen deze posten in samenwerking met
de GHOR centraal aan. Daarnaast zullen extra ambulances en motorambulances stand-by
staan.

10.2 Brandveiligheid

In geval van nood kunt u via het alarmnummer 112 contact opnemen met de brandweer. De
brandweer staat tijdens de vuurwerkshow extra stand-by. Daarnaast rijdt de brandweer
gedurende de Vierdaagsefeesten enkele keren door de binnenstad ter controle van de
beschikbare ruimte op de calamiteitenroutes.

10.3 Crowdmanagement

In het Veiligheidsoverleg zijn richtlijnen opgesteld volgens welke gewerkt wordt om zodoende
de afwegingen op het gebied van veiligheid en crowdmanagement te kunnen maken. De
richtlijnen zijn gebaseerd op algemene uitgangspunten en vormen een praktisch beleid
waarbinnen het evenement georganiseerd kan worden en op basis waarvan in de week zelf de
diensten en organisator kan functioneren. De integrale handhaving haakt hier op aan, evenals
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de integrale vergunningverlening. Zo wordt bijvoorbeeld toegezien op voldoende vluchtwegen
voor het publiek en op dat hulpdiensten ongehinderd op hun bestemming kunnen komen.
Er is een verschil tussen crowdmanagement (programmering, inrichting locaties) en
crowdcontrol. Wanneer in de week zelf op een locatie een te grote publieksdichtheid wordt
gemeten (meldkamer) worden de crowdcontrolmaatregelen ingezet om de drukte af te doen
nemen. Wij onderschatten het gevoel van veiligheid niet en nemen de bezoekers en
omwonenden serieus.

11 Contactgegevens en belangrijke
telefoonnummers
Adres

Postbus 1004 6501 BA Nijmegen
e-mail: info@vierdaagsefeesten.nl

Online

Website: www.vierdaagsefeesten.nl
Facebook: facebook.com/vierdaagsefeesten
Twitter: twitter.com/vierdaagsefeest
Instagram: instagram.com/vierdaagsefeesten
#Vierdaagsefeesten
• Politie district stad Nijmegen: 0900 – 8844
www.politie.nl
• Brandweer Gelderland Zuid: 088 – 45 75 200
www.brandweer.nl/gelderlandzuid
• Gemeentelijk informatie: 14 024
www.nijmegen.nl/vierdaagse
• Rode Kruis: 024-3566922
www.rodekruisnijmegen.nl
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11.1 Vragen en klachten

Algemene informatie en antwoord op een aantal vragen kunt u wellicht vinden op
vierdaagsefeesten.nl en nijmegen.nl/vierdaagse. Voor andere vragen en klachten tijdens de
Vierdaagsefeesten kunt u het formulier downloaden op de website van de gemeente. Ook
kunt u contact opnemen met:
• Stichting Vierdaagsefeesten via 024 – 323 31 63 of info@vierdaagsefeesten.nl. Telefonisch
bereikbaar op: Zaterdag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur
• Gemeente Nijmegen via 14 024 of vierdaagse@nijmegen.nl
Gemeente Nijmegen is telefonisch bereikbaar op: Zaterdag en zondag van 17.00 – 01.00 uur.
Maandag t/m donderdag 08.30 – 01.00 uur. Vrijdag 12.00 – 01.30 uur.
Na 01.00 uur (en na 01.30 uur op vrijdag) kunt u direct contact opnemen met Politie district
stad Nijmegen via: 0900 – 8844.
Voor vragen of klachten over de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen kunt u
contact opnemen met Stichting DE 4DAAGSE via secretariaat@4daagse.nl (4daagse.nl) of met
de gemeente Nijmegen.

11.2 Bijeenkomst omwonenden

Wilt u meepraten over de Vierdaagsefeesten? In het najaar houden wij een evaluatie voor
omwonenden waar u van harte welkom bent. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via
info@vierdaagsefeesten.nl. U ontvangt circa vier weken voorafgaand aan een bijeenkomst
omwonenden een uitnodiging per mail.
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