Organisatienota Pukkelpop 2022
A)Belangrijke wijzigingen tov vorige editie’s
-

Betreffende medewerkers met een vervangingsinkomen:

Aangezien de medewerkers van PKP gecontroleerd kunnen worden door de
arbeidsinspectie zijn er enkele maatregelen verplicht;
A) Voor medewerkers die van een werkloosheids uitkering genieten;
Doet de vzw Kiewit (organisatie vrijwilligerswerk PKP) een groepsaanvraag
voor het vrijwilligerswerk voor alle medewerkers en reserven
Hiervoor moeten jullie zelf niets doen en zijn jullie automatisch in orde!
B) Voor medewerkers die van een vervangingsinkomen via sociale voorzorg
(bv. ziekte, invaliditeit) genieten;
Zij vragen zelf, bij hun bevoegde instantie (geneesheer), een attest voor
toestemming aan, en dienen dit attest bij te hebben tijdens het uitvoeren van
hun shift!
De medewerker is zelf verantwoordelijk, voor het in orde te zijn, tijdens het
uitvoeren van vrijwilligerswerk!
C) Voor medewerkers die van een gemeentelijk toelage (bv. leefloon) genieten;
Zij vragen zelf, bij hun bevoegde instanties een attest voor toestemming aan,
en dienen dit attest bij te hebben tijdens het uitvoeren van hun shift!
De medewerker is zelf verantwoordelijk, voor het in orde zijn, tijdens het
uitvoeren van vrijwilligerswerk!

-

Betreffende Catering :
Er worden geen lunchpaketten meer voor zien voor de medewerkers, je
zal dus je eigen lunch pakket en drank moeten meebrengen!!!

B) Algemene richtlijnen
-

Doel van het afsluiten van de straten is er voor te zorgen dat er geen
(te grote) overlast is voor de buurt. Deze straten zijn dan ook niet
toegankelijk voor autobestuurders zonder doorlaatbewijs.
De afzetting gebeurt vanaf donderdag 18/8/2022- 8.00 u. tot
maandag 22/8/22 om 15.00 u.
Het is ten stelligste verboden inkomkaarten te verkopen.
De medewerkers dragen steeds hun Bordje C3 (spiegelei); fluorvestje;
seingeversbandje; (ze worden tijdens de wissels doorgegeven), en
houden hun post zuiver en ordelijk.
De medewerkers wijzen er de autobestuurders vriendelijk maar
kordaat op dat deze straten voor hen verboden terrein zijn.

-

In functie van de noodzaak is het de verantwoordelijke van Hades BBC
Hasselt toegestaan medewerkers een andere taak te geven dan
degene die oorspronkelijk opgegeven was.
Je bent tijdens je post aanwezig vanaf het begin uur tot het einde van
de post. Je laat je niet tijdelijk vervangen.
Je verlaat de post tijdens je shift niet. Ook niet om je kaart in te
ruilen voor een bandje of te gaan eten. Slapen of in de auto gaan
zitten tijdens je post is verboden.
Voor iedere post is er controle van zowel de vzw Kiewit als Hades BBC
Hasselt, Zorg dat je 15 min. voor de start van je shift aanwezig
bent op je post.
De fietspatrouilles dienen zich 15min. voor de start van hun
shift aan te melden aan de Binder vijverstraat 2 met hun eigen
fiets.
Ook tijdens je post kan vzw Kiewit en Hades BBC Hasselt je
controleren.
ALCOHOL IS STRIKT VERBODEN TIJDENS JE POST.

INDIEN JE NIET VOLDOET AAN DEZE RICHTLIJNEN KAN
HADES BBC vzw HASSELT JE BANDJE DOORKNIPPEN OF
JE WAARBORG INHOUDEN.
JE KOMT DAN OOK OP DE ZWARTE LIJST VAN VZW
KIEWIT TE STAAN EN KAN BIJ GEEN ENKELE
VERENIGING MEER WERKEN VOOR PUKKELPOP.
GSM VERANTWOORDELIJKE HADES BBC HASSELT

Verantwoordelijken:
Joseph Bielen
Marc Beulen

0472/28.58.17
0473/69.04.12

C) Job inhoud:

Straatafzetting

1. Berkenlaan voor rechts

-

-

Je neemt plaats aan de ingaande kant en sluit de uitgaande kant
helemaal af.
Enkel volgende voertuigen mogen wel door: Geseinde voertuigen van
hulpdiensten (brandweer, ziekenwagen en politie), bewoners van de
Kempische Steenweg tussen Berkenlaan en Europalaan met op
nummerplaat gepersonaliseerd doorgangsbewijs van de Kempische
Steenweg. Let goed dat de nummerplaat op doorgangsbewijs
overeenkomt met de echte nummerplaat, nachtbussen van de lijn om zich
op te stellen op Kempische Steenweg in de buurt van de
Schrijnbroekstraat.
Enkel de CEO van deze post telefoneert naar verantwoordelijken Hades
BBC Hasselt bij problemen.
De CEO van de laatste post, verzamelt de fluorvestjes (2 stuks), de
borden C3 (2 stuks) en de seingeversbanden (2 stuks) en belt naar Jos
Bielen (nummer zie verantwoordelijken) om af te spreken.
JE MAG JE AUTO NIET MEER AAN DE BERKENLAAN PARKEREN.
Parking is voorzien op parking 4 enkel gedurende je post en op vertoon
van je parkeerkaart (krijg je bij afhalen van je kaart).
Hou er rekening mee dat van Parking 4 (Corda Campus) tot
Berkenlaan 30 min. wandelen is. Wees zeker op tijd.
Controle en verantwoordelijke Hades BBC Hasselt: Marc Beulen
0473/69.04.12
Sectorverantwoordelijken: - Eric Doggen 0477/560349

2. Kiewitdreef/Kinderboerderij 1

-

Je kan je auto NIET parkeren aan de post!
Enkel doorgang verlenen aan bezoekers Kinderboerderij (slagboom)
Festivalbezoekers (controle via polsbandje’s) zijn daar niet toegelaten!

3. Andere Straatafzettingen

-

Enkel voertuigen met een origineel doorlaatbewijs met nummerplaat
registratie mogen doorgelaten worden
Idem voor hulpdiensten (brandweer, ziekenwagen en politie)
Je mag je auto parkeren aan de post, Indien je een controlepost
passeert, moet je gewoon vermelden dat je medewerker bent.

Oversteek Voetgangers
4. Zavelvennestraat/Mokenweg Oversteek

-

Veilige oversteek voor voetgangers/festivalgangers (wagens tegen
houden)
Enkel doorgang verlenen in Mokenweg aan bewoner & mobilhome’s die
verblijven op camping RELAX.
Je mag je auto parkeren aan de post, Indien je een controlepost
passeert, moet je gewoon vermelden dat je medewerker bent.

Fietspool
5. Berkenlaan/Europalaan fietspool

-

Je brengt je eigen fiets (wettelijk in orde!) mee.
Je komt je aanmelden aan De Binder (achter de kerk van Kiewit). Je
wacht tot de controle van VZW KIEWIT is langsgekomen. Pas daarna
begeef je je naar je post!
Je fietst constant de voorziene straat op en af. Ook wildplassers moet je
aanspreken.
Je spreekt mensen aan die zich willen parkeren langs de straat en
controleert hun doorgangsbewijs. Indien de auto geen geldig
doorgangsbewijs heeft, verwijs je hen naar een geldige parking.
Controle en verantwoordelijke Hades BBC Hasselt: Marc Beulen
0473/690412
Sectorverantwoordelijken: Eric Doggen 0477/560349

In- & Uitgang Parking 10 & 4
6. In/Uitgang Parking 10 Hasseltse Beverzakstraat

-

-

Afspraken voor deze post worden ter plaatse gemaakt met de
medewerkers van Parking 10. Opgelet deze zijn van een andere
vereniging. En kunnen jullie niet inschakelen om op Parking 10 gaan te
helpen. Jullie blijven dus aan de straatkant staan (ingang P10)
Je mag je auto parkeren aan de post, Indien je een controlepost
passeert, moet je gewoon vermelden dat je medewerker bent.

7. Paalsteenstraat Ingang Parking 4

-

-

Afspraken voor deze post worden ter plaatse gemaakt met de
medewerkers van Parking 4. Opgelet deze zijn van een andere
vereniging. En kunnen jullie niet inschakelen om op Parking 4 gaan te
helpen. Jullie blijven dus aan de straatkant staan (ingang P4)
Je mag je auto parkeren aan de post, Indien je een controlepost
passeert, moet je gewoon vermelden dat je medewerker bent.

Parking 8 & 9
8. In/Uitgang Parking 8 & 9
Je mag je auto parkeren aan de post, Indien je een controlepost
passeert, moet je gewoon vermelden dat je medewerker bent.

-

-

Afspraken voor deze post worden ter plaatse gemaakt met de
medewerkers van Parking 8 & 9. De ceo van 8 & 9 stuurt jullie aan. De
job bestaat er in de inkomende auto’s te begeleiden en te informeren
ivm de parking afspraken (oa enkel Pinnen, parking mag niet meer
verlaten worden (welkom back kaart is afgeschaft)
Controle; Parking 8 & 9 is enkel voor Camping (Chill) bezoekers.
Camping Relax bezoekers worden doorverwezen naar parking 10
(achter vliegveld Kiewit).
Je mag je auto parkeren op de Parking, Indien je een controlepost
passeert, moet je gewoon vermelden dat je medewerker bent.
De ingang van de parking 9 is gewijzigd, deze is nu via de SintJanshoefstraat te bereiken.

9. Parking 8+9
- De 1e post maakt de parking klaar (indien nodig de inritten met rijplaten
voorzien). Parking 8 zet nadars in elkaar gehaakt rond de volledige
verkochte bouwpercelen. Zorg dat tegen 9.30u alles klaar is.

-

De laatste ploeg ruimt de parking op. Alle afval (ook
afbakenlinten) in afvalzakken, afvalzakken aan ingang
parking zetten. Nadars bij inkom van de parking
bijeen zetten.

Jobs te verdelen:
- CEO: Algemene coördinatie en staat in contact met Bielen Jos
0472/28.58.17 . Aan het einde van de post informeert hij zijn opvolger
Enkel hij/zij telefoneert naar verantwoordelijke Jos Bielen Hades BBC
Hasselt bij problemen.
- De CEO van de laatste post verzamelt de fluorvestjes (Parking
8: 18stuks, Parking 9: 12 stuks) en legt ze in de werfkeet. De
CEO kan gebeld worden door vzw Kiewit voor de stand van zaken op
de parking.
- Kassa: betaalterminal bedienen
- Op parking 8 & 9 wordt enkel gepind (2 toestellen voorzien)
- Uitleg volgt begin van de post. Bij het verlaten (auto) van de parking
(tijdens het festival) krijgt de bestuurder Geen Welcome back kaart
meer en zal hij opnieuw moeten betalen indien hij terug op de parking
wil.
- Auto ‘s plaatsen: Zorgen dat de auto ’s zo dicht mogelijk bijeen staan.
- Doorverwijs: Deze personen verspreiden zich over de gehele parking.
Ze verwijzen de auto ’s in samenspraak met auto plaatsers naar hun
voorziene plaats.
- Uitzetten van parkeerplaatsen: Deze tekenen in samenspraak met de
CEO de parkeerplaatsen uit.
- Controle en verantwoordelijke Hades BBC Hasselt: Joseph Bielen
0472/285817

OPRUIM PARKING
Nieuw dit jaar voor pukkelpop is het opruimen van de parkings. We
worden vanaf dit jaar gecontroleerd op aanwezigheid. Dus wie er niet
tijdig is krijgt zijn waarborg niet terug.
We verzamelen stipt om 17.30u op maandag 22/8/22 op de voorziene
parking.

De laatste posten beginnen al onmiddellijk op te ruimen en zorgen ervoor
dat parking verlaters geen afval achter laten.
Wat moet er gebeuren?
Nadars terug allemaal aan de kant zetten, plastiekplaten die gelegd zijn
verspreid over de parking terug op de voorziene plaats, vuilbakken en
vuilzakken aan de ingang van de parking plaatsen, vuil van de grond
ruimen, werfkeet leegmaken en borstelen. Clubmateriaal moet in de auto
geplaatst worden. Sleutels werfkeet wordt door CEO vaste post aan Jos
bezorgd.
Parking 8 (langs Spar in Kuringen)
-

Verantwoordelijken opruim: Marc Beulen
Medewerkers zie postenlijst

Parking 9 (langs spoor/Vilstraat)
-

Verantwoordelijke opruim: Jos Bielen
Medewerkers zie postenlijst

