Aanmelding van manifestatie:
“Klimaatmars 2021 Arnhem”

Contactpersoon
Gegevens aanmelder

Toelichting
Stichting Arnhems Peil
KVK: 5163977

Wordt deze demonstratie of
manifestatie georganiseerd door
een organisatie?

Ja

Organisatie
Organisatie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Arnhemse Bomenbond
Bloei! In Arnhem
De Stadskeuken
de Tree Union
Ecovrede
Elderveld Groen
Extinction Rebellion
Arnhem
8. Food and Future
9. Fossielvrij NL
10. Fridays For Future Arnhem
11. Actievoerders voor de
bomen in Arnhem
12. Greenoffice VHL
13. Klimaatcoalitie Arnhem
14. Natuur en Milieu
Schuytgraaf
15. Operatie Klimaat
(Milieudefensie) Arnhem
16. PINK! Gelderland
17. Redactie Bomen en Bos
18. Werkgroep Klingelbeek
19. Stichting Arnhems Peil
20. Stichting EDSP ECO
21. Vissenbelangen
22. Werkgroep Behoud Bomen
Arnhem

Straat

Westervoortsedijk

Huisnummer

85

Postcode

6827 AW

Plaats

Arnhem

Email

arnhem@klimaatcoalitie.org

Vorm organisatie

Anders

Soort organisatievorm

Klimaatcoalitie Arnhem

Adres contactpersoon
Marloes Spaander

+31 (0) 6 2888 3999
arnhem@klimaatcoalitie.org

Wie is aanspreekpunt voor de
politie?

Nee dat is Erik Lu.
+31 (0) 6 4762 4998
erik.lu@edsp.nl
Rosendaalsestraat 283,
Arnhem

Datum, tijd, locatie
Datum van de demonstratie of
manifestatie:

14-3-2021

Tijdstip van aanvang

8:00

Tijdstip van beëindiging

21:00

Volgt de demonstratie of
manifestatie een route?

Nee

I.v.m covid-19 hebben we hier
“nee” ingevuld. Mocht het later
toch mogelijk blijken dan kan dit
alsnog aangepast worden.

Locatie
Kies een locatie voor uw demonstratie of een locatie die zo dicht
mogelijk bij de beoogde locatie ligt, een aanvullende beschrijving kunt
u hieronder geven.
Straat

Markt

Huisnummer

11

Toelichting

Om in tijd van corona een grote
I.v.m covid-19 kunnen we ook
manifestatie te kunnen doen
twee grote pleinen doen, met op
waarbij deelnemers voldoende
het andere plein een live scherm.
afstand van elkaar kunnen houden
willen we een grote ruimte op een

centraal gelegen punt in de stad
gebruiken: De Markt
Van en naar locatie
Hoe komen de deelnemers naar
de locatie?

Met OV, lopend of op de fiets

Hoe gaan de deelnemers weg
van de locatie?

Met OV, lopend of op de fiets

Demonstratie / manifestatie
Doel van de demonstratie of
manifestatie

Klimaatmars 2021: manifestatie
die onderdeel is van een grote
landelijke actiedag met ~20
demonstraties in alle provincies,
om het belang van klimaatcrisis te
benadrukken voor de komende
verkiezingen.

Wat is het programma van de
demonstratie of manifestatie?

08:00 - 14:00
14:00 - 17:00
17:00 - 21:00

opbouw
manifestatie
afbouw

We houden als begintijd van de
manifestatie 14:00 uur aan en we
rekenen daar ruim omheen voor
opbouw en afbouw, zodat we niet
later in de knel komen.

Sociale media
Is deze demonstratie of
manifestatie aangekondigd op
sociale media?

Ja

https://klimaatcoalitie.org/klimaat
mars
https://klimaatmars2021.nl/

Is de organisatie bekend met het
organiseren van demonstraties of
manifestaties?

Ja

Verwacht aantal deelnemers

1000

Leeftijdscategorie deelnemers

0 - 18
19 - 35
36 - 65
65 en ouder

Toespraken
Worden er toespraken
gehouden?

Ja

Wordt er gebruik gemaakt van

Ja

geluidsversterkende apparatuur?
Waar worden deze toespraken
gehouden?

Op de locatie van de betoging
of manifestatie

Objecten
Worden er spandoeken
meegevoerd?

Ja

Worden er objecten geplaatst?

Ja

Hoeveel objecten

23

Soort objecten

☐ Podium, vast
☑ Podium, mobiel
☑ Een of meer voertuigen
☐ Anders, namelijk
•

Anders, namelijk

•
•
•

Gehuurde toiletten
(3 + een plaszuil)
Backstage tent
Media bus
Kleine rode Klimaatmars
zeilboot = tevens podium
(6.50 meter lengte)

Hoeveel ruimte hebt u nodig om
die objecten te plaatsen? (m2)

25

Voeg een tekening toe van de
objecten.

https://klimaatcoalitie.org/docs/202
0-03-14-klimaatmars-arnhemlocatietekening-marktprovinciehuis.png

Maatregelen
Welke maatregelen neemt u om
de demonstratie of manifestatie
ordelijk te laten verlopen?

We regelen een eigen sfeerbeheer
die beschikbaar is om de
manifestatie in goede banen te
leiden en regelen zelf een EHBO
post met drie gecertificeerde
EHBO-ers en een informatie tent
inclusief drie toiletten.

Welke maatregelen neemt u om
De sfeerbeheer zal zorgen dat er
de demonstratie of manifestatie te (indien dan nog nodig) afstand
laten verlopen in lijn met de
stippen getekend zijn en zal

Indien hier een vergunning voor
nodig is inclusief extra kosten
graag vooraf contact opnemen
met +31 (0) 6 2888 3999

RIVM-richtlijnen, zoals de
verplichte anderhalve meter
afstand?

mensen er op aanspreken om zich
aan de afstand te houden en
mondkapjes te dragen. Ook zal
zowel in de communicatie vooraf
als vanaf het podium op de RIVM
richtlijnen gewezen worden.

Ordedienst
Uit hoeveel personen bestaat de
ordedienst?

minimaal 20 mensen (inclusief
EHBO en info stand)

Is Erik Lu aanspreekpunt van de
ordedienst?

Ja

