
WELKOM!



TERUGBLIK
• 2014: Campings voor Festival Mundial en Incubate

• 2015: Ook campings voor Roadburn en WOO HAH! 

• 2016: Nieuw project: De Buurtcamping



DE TOEKOMST
• 2017: Tijdelijk op andere locatie

• 2018: Kleinschalige seizoenscamping op VGL én 
festivalcampings



VRIJWILLIGERS
• Stadscamping draait volledig op vrijwilligers

• Ongeveer kern van 80 vrijwilligers

• Nominatie ‘Vrijwilligersorganisatie v/h jaar’

• Samenwerking met Contour de Twern, ‘De Wijk Helpt’ 
en Sagenn



POP-UP CAMPING
• Camping is volledig mobiel

• Op- en afbouw voor elk
evenement

• Eigen receptie, veldkeuken,
foodtruck, meubilair

• Grote (circus)tent voor 
gasten

• Sanitaire voorzieningen



IMPRESSIE



ROADBURN CAMPING
• 300 plaatsen

• 90% buitenlandse gasten

• Gemiddelde leeftijd 30-40

• Muziekliefhebbers



PLANNING STADSCAMPING 2017
• april: Roadburn Camping – 5 dagen

• juni/juli: 5 weekenden waaronder festivalcamping voor 
Mundial, WOO HAH! en De Buurtcamping



INDELING CAMPING
• Plattegrond in de maak

• Indeling willen we graag met jullie afstemmen voordat 
deze definitief wordt



AFVAL
• Gasten krijgen allemaal vuilniszak en betalen borg

• Voldoende afvalcontainers

• Na afloop volledig opgeruimd terrein

• Ook zwerfvuil rondom terrein ruimen we op 

• Borg retour na inleveren volle zak



PARKEREN & VERKEER
• Ruim voldoende parkeerplekken op de camping
• Veel buitenlandse gasten zonder auto
• Advies aanrijdroute via Hoevense Kanaaldijk
• Ingang camping aan kanaalzijde
• Uitgang camping na afloop ook aan kanaalzijde
• Bebording voor voetgangers route naar 013 en v.v.
• 2 toezichthouders per fiets op route in aanvulling op 

horecapolitie



GELUID
• We zijn een camping, géén festival

• Vrijdagavond vóór Festival Mundial en De Buurtcamping 
live muziek bij barbecue

• Campinggasten mogen geen versterkte muziek afspelen

• In grote tent achtergrondmuziek in ochtenden



VEILIGHEID
• Continu mensen van camping aanwezig, altijd minimaal 

één beheerder/aanspreekpunt

• ‘s avonds en ‘s nachts aanwezigheid van security

• Toegangscontrole

• Nauw contact met politie

• Veiligheids- en ontruimingsplan aanwezig

• EHBO



VRAGEN?

• Tijdens opening camping:
receptie@stadscampingtilburg.nl
06 - 30 58 28 89

• Eric Steur
info@stadscampingtilburg.nl
06-50600068

• Brigitte Blanken
brigitte@stadscampingtilburg.nl
06-34197437
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