HOOFDSTUK X

OCCASIONELE EVENEMENTEN

Deel 1 Definities – categorieën - toepassingsgebied
Artikel 1.10.1.
Definities – categorieën
Voor de toepassing van Hoofdstuk X, Afdeling I van deze politieverordening wordt verstaan onder:
1. DABM: decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.
2. Omgevingsvergunningsdecreet; VCRO: resp.: decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
3. Vlarem II: besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne (o.a. inclusief bijlage 1: indelingslijst).
4. Muziek: alle vormen van muziekemissie, wel of niet elektronisch versterkt en voorkomend uit blijvende of tijdelijke
geluidsbronnen57.
5. Occasioneel evenement: een evenement georganiseerd naar aanleiding van een bijzondere gelegenheid 5859.
6. Occasioneel evenement met openbaar karakter: occasioneel evenement dat - al dan niet tegen betaling - voor iedereen
toegankelijk is, ook al is de toegang beperkt tot bepaalde categorieën. Aan het openbaar karakter wordt geen afbreuk
gedaan door de toegang afhankelijk te maken van een uitnodiging of toegangskaart, indien deze uitnodiging of
toegangskaart wordt verspreid of verkocht aan iedereen die erom verzoekt.
7. Occasioneel evenement met een privaat karakter: feestelijkheden waarvan de toegang afhankelijk is van een persoonlijke
uitnodiging die niet wordt verkocht of verdeeld aan iedereen die erom verzoekt en die uitgaat van de
organisator/initiatiefnemer (gastheer/gastvrouw) die een specifieke band heeft met de genodigde. De
organisator/initiatiefnemer (gastheer/gastvrouw) ziet erop toe dat enkel de genodigden toegang krijgen. Het gaat hier bv.
om huwelijksfeesten, verjaardagsfeesten, doopsels, communiefeesten, e.d..
Deze feestelijkheden worden georganiseerd:
- ofwel op plaatsen die door hun aard of gebruikelijke bestemming een privaat karakter hebben (bv. een woning
inclusief aanhorigheden en tuin);
- ofwel op plaatsen die door hun aard of gebruikelijke bestemming een openbaar karakter hebben, maar voor de
duur van de privéfeestelijkheid een privaat karakter krijgen wanneer de toegang aan het publiek verboden is
(bv. huwelijksfeest in parochiezaal, verjaardagsfeest of teerfeest in een verenigingslokaal).
8. Occasioneel evenement met als doel dans en muziek: de organisatie van één of meerdaagse feestelijkheden met muziek,
wel of niet elektronische versterkt, met als doel dans en muziek zoals een fuif, bal, danspartij, feest, optreden, festival,
…, georganiseerd in open lucht, in een verplaatsbare inrichting of in een vaste inrichting.
9. Occasioneel evenement met ander doel dan dans en muziek: de organisatie van één of meerdaagse feestelijkheden met
of zonder muziek, wel of niet elektronisch versterkt, welke een last kan leggen op het openbaar domein en/of op de
omgeving, of een verstoring van de openbare orde of rust met zich mee kan brengen, valt eveneens onder dit besluit. Het
gaat hier om de organisatie van één of meerdaagse evenementen zoals sportactiviteiten, beurzen en markten, stoeten,
optochten, processies, manifestaties, betogingen, openbare bijeenkomsten,…, georganiseerd in open lucht, in een
verplaatsbare inrichting of in een vaste inrichting.
10. Occasioneel evenement categorie A +: een occasioneel evenement waarbij voldaan is aan alle volgende voorwaarden:
a. het aantal bezoekers of deelnemers bedraagt meer dan 1000; én
b. er is een verkeerswijziging (en aangepast politiereglement)nodig, welke impact heeft op een hoofdweg. En/of
c. er is een kampeergelegenheid.
Voor deze evenementen dient in de meeste gevallen een veiligheidscel georganiseerd te worden.
11. Occasioneel evenement categorie A: een occasioneel evenement waarbij voldaan is aan één van volgende voorwaarden:
a. het aantal bezoekers of deelnemers bedraagt meer dan 1000; of
b. er is een verkeerswijziging (en aangepast politiereglement)nodig, welke impact heeft op een hoofdweg.
12. Occasioneel evenement categorie B: een occasioneel evenement waarbij
a. de inname openbaar domein langer duurt dan 24u; of
b. er een verkeerswijziging nodig is; of
c. er stelt zich een veiligheidsrisico;
waarbij bijkomend voldaan is aan alle volgende voorwaarden:
- de verkeerswijziging heeft geen impact op de hoofdwegen; en
- het aantal bezoekers of deelnemers bedraagt niet meer dan 1000;
13. Occasioneel evenement categorie C: een occasioneel evenement waarbij voldaan is aan alle volgende voorwaarden:
a. het aantal bezoekers of deelnemers bedraagt niet meer dan 1000; en
Art. 1.1.2 Vlarem II. Een omroepinstallatie louter voor mededelingen of oproepen valt niet onder deze definitie.
Art. 1.1.2 Vlarem II, Definities geluid:”“bijzondere gelegenheid”: zoals kermis, carnaval, muziekfestival, fuif, schoolfeest, jaarfeest van een vereniging,
huwelijksfeest, jubileumviering en andere bijzondere feesten en festiviteiten”.
59 Culturele instellingen waar er zeer regelmatig optredens van verschillend aard zijn, vallen niet onder deze definitie aangezien zij quasi nooit voor overlast
zorgen, doorgaans niet occasioneel zijn en in een veilig en geïsoleerd gebouw plaats vinden. Indien uitzonderlijk toch een occasioneel evenement in dergelijke
gebouwen zou plaats vinden, dat niet tot de normale programmatie behoort, valt dit evenement wel onder de definitie.
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b. de inname openbaar domein duurt niet langer dan 24u; en
c. er is geen verkeerswijziging (en geen aangepast politiereglement) nodig; en
d. er stelt zich geen veiligheidsrisico.
Jeugdfuif: een occasioneel evenement met een openbaar karakter met als doel dans- of muziek, waarbij het verwachte
publiek voor meer dan 50% bestaat uit jongeren tussen 16 en 25 jaar.
Verplaatsbare inrichting: tent of andere tijdelijk opgestelde, verplaatsbare constructie.
Vaste inrichting/besloten ruimte: (feest-)zaal, lokaal, gebouw.
Veiligheidsrisico: Onder evenementen met veiligheidsrisico wordt verstaan; fuiven of feesten in een verplaatsbare
inrichting of openlucht, jeugdfuiven, alle evenementen met gemotoriseerde voertuigen (uitgezonderd van toertochten), of
evenementen die door hun aard als dusdanig beoordeeld zouden kunnen worden.
Hoofdweg: een weg die noodzakelijk is voor een vlotte doorstroom van het verkeer in en door Hoogstraten en de
deelgemeenten. Deze hoofdwegen worden jaarlijks vastgelegd door de mobiliteitsambtenaar in overleg met politie.

Artikel 1.10.2.
Toepassingsgebied
§1. Occasionele evenementen
1.1. Onderhavige verordening is van toepassing op occasionele evenementen.
1.2. Het volledige onderhavige Hoofdstuk X van Afdeling I is van toepassing op occasionele evenementen met een openbaar
karakter.
1.3. Voor occasionele evenementen met een privaat karakter gelden enkel artikelen 1.10.9. en 1.10.13. van deze verordening:
het stadsbestuur moet om toelating gevraagd worden van zodra er één van volgende situaties aan de orde is:
· inname van het openbaar domein60;
· verkeerswijzigingen;
· het afsteken van vuurwerk of het maken van open vuur61;
· afwijking van de geldende geluidsnormen in vaste inrichtingen (conform de bepalingen in het
Omgevingsvergunningsdecreet, de VCRO, het DABM en Vlarem II).
Deze toelatingen moeten worden aangevraagd via het evenementenloket van het stadsbestuur. De aanvraag dient te
gebeuren conform de termijnen bepaald in artikel 1.10.11 §2.
Daarenboven dient de organisator van een occasioneel evenement met privaat karakter de geldende wet- en regelgeving na
te leven (o.a. omgevingsvergunningsdecreet, de VCRO, het DABM, Vlarem II, …).
§2. Inrichtingen met milieu- of omgevingsvergunning tweede klasse
Deze verordening is niet van toepassing op occasionele evenementen in vaste, ingedeelde inrichtingen die beschikken over
een milieu- of omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van tweede klasse.
§3. Andere reglementering
Onderhavige politieverordening doet geen afbreuk aan de eventueel toepasselijke hogere regelgeving, zoals o.a. de
geluidsnormen opgelegd door Vlarem II en artikel 561 Strafwetboek (verstoring van de nachtrust).
Ook wordt gewezen op de in onderhavige politieverordening opgenomen relevante bepalingen, zoals o.a. bepalingen inzake
geluidshinder, diverse vormen van overlast , publiciteit, publiek toegankelijke inrichtingen, veilig en gemak van doorgang op
de openbare weg.
Artikelen 1.9.8. (het verbod op het faciliteren van criminele motorbendes) en 1.9.9. (de verplichtingen van de exploitant m.b.t.
bijeenkomsten in besloten ruimten) van onderhavige politieverordening, zijn voor occasionele evenementen van
overeenkomstige toepassing.
Onderhavige politieverordening doet geen afbreuk aan eventueel toepasselijke bijzondere reglementering, zoals o.a. artikel
50 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en
van het gebruik van de openbare weg; het Koninklijk Besluit van 21 augustus 1967 tot reglement
ering van de wielerwedstrijden en van de veldritten; Koninklijk Besluit van 28 november 1997 houdende de reglementering
van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg
plaatshebben.

Zie ook artikelen 2.1.1. e.v. van onderhavige politieverordening, voor wat de openbare weg betreft.
ook artikelen 1.3.1. e.v. van onderhavige politieverordening.
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Deel 2 Beperkingen i.v.m. frequentie, duur en locatie van openbare occasionele evenementen met doel
dans en muziek
Artikel 1.10.3.
Voor alle openbare occasionele evenementen met doel dans en muziek
§1. Op éénzelfde dag kan er per deelgemeente (6) slechts één occasioneel evenement georganiseerd worden met een
openbaar karakter en met als doel dans en muziek. Deze beperking geldt niet voor de dagen van de dorpskermissen,
carnavalsfeesten of met oudjaar.
§2. Per jaar kunnen per deelgemeente (6) maximaal zes occasionele evenementen met een openbaar karakter en met als
doel dans en muziek plaatsvinden in open lucht of in een verplaatsbare inrichting, binnen een straal van 500m van de
bebouwde percelen in de woongebieden in ruime zin zoals aangeduid door het gewestplan, een (bijzonder) plan van aanleg
of een ruimtelijk uitvoeringsplan. Deze beperking geldt niet voor dagevenementen die plaatsvinden tussen 9 uur en 19 uur,
voor dorpskermissen, carnavalsfeesten of met oudjaar.
§3. Per jaar kunnen op hetzelfde kadastrale perceel (of op dezelfde kadastrale percelen) buiten bebouwde kom maximaal
twee occasionele evenementen met een openbaar karakter en met als doel dans en muziek plaatsvinden in open lucht of in
een verplaatsbare inrichting. Deze beperking geldt niet voor dagevenementen die plaatsvinden tussen 9 uur en 19 uur.
§4. Er geldt een maximale duur van drie opeenvolgende kalenderdagen voor occasionele evenementen met een openbaar
karakter en met als doel dans en muziek, die plaatsvinden in open lucht of in een verplaatsbare inrichting. Deze beperking
geldt niet voor dagevenementen die plaatsvinden tussen 9 uur en 19 uur.
§5. Voor openbare occasionele evenementen met als doel dans en muziek die plaatsvinden in een vaste inrichting, zijn de
bepalingen van Vlarem II van toepassing voor wat het maximale aantal afwijkingen op de geluidsnormen per jaar en per maand
betreft.
Artikel 1.10.4.
Bijkomende beperkingen voor jeugdfuiven
§1. Per dag kan in de fusiegemeente Hoogstraten slechts één jeugdfuif georganiseerd worden. Deze beperking geldt niet voor
de dagen van de carnavalsfeesten, dorpskermissen of met oudjaar. Tijdens de dorpskermissen mag er alleen een jeugdfuif
georganiseerd worden in de deelgemeente waar de dorpskermis plaatsvindt.
§2. De aanvraag voor een vergunning van een jeugdfuif kan maar gedaan worden na toekenning van een datum op de
jeugdfuifkalender. Voor wat betreft de verdeling over het kalenderjaar van deze jeugdfuiven en de opmaak van de
jeugdfuifkalender, wordt een aparte regeling opgenomen in artikel 1.10.5..
§3. Een jeugdfuif mag enkel georganiseerd worden op een vrijdag, een zaterdag en op de dag voor een wettelijke feestdag.
Deze beperking geldt niet voor de data van de dorpskermissen en carnavalsfeesten.
Artikel 1.10.5.
Opmaak van de jeugdfuifkalender
§1. Het werkjaar van de jeugdfuifkalender loopt van 01 januari tot en met 31 december.
§2. Jaarlijks bepaalt het college van burgemeester en schepenen de data van de jeugdfuiven in het kader van de proclamaties.
§3. De aanvraagformulieren voor het komende werkjaar van de jeugdfuifkalender worden jaarlijks voor 15 augustus bezorgd
aan alle Hoogstraatse verenigingen en moeten uiterlijk 30 september terugbezorgd worden aan de dienst vrije tijd van het
stadsbestuur.
Voor 15 oktober zal de eerste versie van de jeugdfuifkalender voor het komende werkjaar worden bekendgemaakt aan de
aanvragers. Dit gebeurt per brief (met in bijlage het aanvraagformulier voor de vergunning) en via de website van het
stadbestuur.
Na de eerste versie van de jeugdfuifkalender worden de aanvragen na 30 september in volgorde van indienen en volgens
onderhavige politieverordening behandeld.
§4. De beperkingen qua frequentie, duur en locatie zoals bepaald in artikelen 1.10.3. en 1.10.4. van onderhavige verordening
zijn van toepassing.
§5. Indien een vereniging in het vorige werkjaar een definitief toegekende datum annuleert, dan wordt in het volgende werkjaar
haar aanvraag voor een nieuwe fuifdatum pas na de eerste versie van de jeugdfuifkalender behandeld.
Een vereniging die in het vorig werkjaar een jeugdfuif in het kader van de proclamaties heeft georganiseerd moet voorrang
geven aan de verenigingen die de proclamatiefuif in de voorbije 2 jaar niet hebben georganiseerd. Indien er dan nog meerdere
kandidaten overblijven wordt de proclamatiefuif toegekend aan de hand van de prioriteitenregeling.
§6. Aan de hand van onderstaande prioriteitenregeling wordt de jaarlijkse jeugdfuifkalender opgesteld:
1. Een jeugdfuif georganiseerd door de jeugdraad krijgt voorrang op alle andere verenigingen;
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Een jeugdvereniging of een vereniging met een duidelijke jeugdwerking voor jongeren –18 jaar krijgt voorrang op
een volwassenenvereniging;
Een jeugdfuif in het kader van een meerdaagse activiteit krijgt voorrang op een jeugdfuif van één dag;
De vereniging met de minst toegewezen data krijgt voorrang op de vereniging met de meest toegewezen data;
De vereniging die een jeugdfuif organiseert in de deelgemeente waar zij haar verenigingslokaal of hoofdactiviteit
heeft, krijgt voorrang op de vereniging die een jeugdfuif organiseert in een deelgemeente waar zij haar
verenigingslokaal of hoofdactiviteit niet heeft. Een uitzondering vormen de jeugdfuiven in het kader van de
proclamaties;
De vereniging met het grootste aantal bewezen leden –18 jaar krijgt voorrang;
De vereniging met het grootste aantal bewezen leden krijgt voorrang.

Deel 3 Voorwaarden gesteld aan de organisator
Artikel 1.10.6.
Voor alle openbare occasionele evenementen
§1. Meerderjarig
De verantwoordelijke organisator van een occasioneel evenement met openbaar karakter (de verantwoordelijke van de
vereniging of van de rechtspersoon, of de natuurlijke persoon die optreedt als organisator) moet minimum 18 jaar oud zijn.
§2. Met als doel dans en muziek
Een occasioneel evenement met een openbaar karakter en met als doel dans en muziek wordt bij voorkeur georganiseerd
door een Hoogstraatse vereniging, rechtspersoon of natuurlijke persoon met maatschappelijke zetel, resp. domicilie in
Hoogstraten.
§3. Verantwoordelijkheden
1. De organisator staat in voor het ordelijk en veilig verloop van het occasioneel evenement. Hij of zij is verplicht alle
noodzakelijke voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften te nemen om letsels aan personen en schade aan goederen
te voorkomen en wangedrag van de aanwezigen te vermijden.
2. De organisator is in eerste instantie verantwoordelijk voor het naleven van de bepalingen opgenomen in onderhavige
verordening en van de verplichtingen, voorschriften en voorwaarden vermeld in de vergunning van de burgemeester of in de
brief van de burgemeester met regulerende, preventieve maatregelen van bestuurlijke politie.
Artikel 1.10.7.
Bijkomende bepalingen voor jeugdfuiven
§1. Een jeugdfuif mag enkel georganiseerd worden door de jeugdraad en door (voorlopig-) erkende Hoogstraatse
verenigingen. Een uitzondering hierop vormt de organisatie van een jeugdfuif tijdens de dorpskermis, het carnaval en oudjaar.
Indien geen kandidaat gevonden wordt onder de verenigingen voor de organisatie van een jeugdfuif tijdens deze momenten,
kan een rechtspersoon of natuurlijke persoon met maatschappelijke zetel, resp. domicilie in Hoogstraten een toelating
aanvragen.
§2. Bij de organisatie van een jeugdfuif moet de verantwoordelijke een attest kunnen voorleggen als bewijs dat hij of zij de
opleiding van fuifcoach gevolgd heeft.

Deel 4 Geluid
Artikel 1.10.8.
Voorkomen van hinder
§1. Bij gebruik van een muziekinstallatie tijdens een occasioneel evenement dient de organisator de geluidsboxen zodanig te
plaatsen dat geluidshinder voor de buurt maximaal voorkomen wordt.
§2. De organisator kan een overeenkomst sluiten met de muziekuitvoerder (orkest, DJ, …) die o.a. de naleving van de
geluidsnormen en het uur van stopzetting van de muziek regelt. De overeenkomst dient in dat geval op eerste verzoek aan de
politiediensten getoond te worden.
Artikel 1.10.9.
Geluidsnormen en afwijkingen, opgelegde voorwaarden
§1. Tijdens het occasionele evenement zijn de geluidsnormen zoals bepaald in Vlarem II en de daaraan gekoppelde sancties
van toepassing. Hetzelfde geldt voor de - in toepassing van deze reglementering - door het college van burgemeester en
schepenen opgelegde beperkende maatregelen of bijzondere voorwaarden.
§2. Voor occasionele evenementen in open lucht, in een verplaatsbare inrichting of in niet-ingedeelde vaste inrichtingen
(=zonder klasse-3-melding voor muziekactiviteiten), moet de organisator aan het college van burgemeester en schepenen
toelating vragen indien het maximale geluidsniveau op de geplande muziekactiviteit hoger is dan de geluidsnormen
omschreven in Vlarem II (o.a. Hoofdstuk 6.7. Voorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen). Voor occasionele evenementen
in ingedeelde vaste inrichtingen (=met klasse-3-melding voor muziekactiviteiten) moet de organisator aan het college van
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burgemeester en schepenen toelating vragen indien het maximale geluidsniveau op de geplande muziekactiviteit hoger is dan
de geluidsnormen omschreven in Vlarem II (o.a. Hoofdstuk 5.32 Sectorale voorwaarden voor ingedeelde inrichtingen met
muziekactiviteiten).
§3. Deze aanvraag tot afwijking van de geluidsnormen gebeurt tegelijkertijd met de aanvraag voor het inrichten van het
evenement en dezelfde aanvraagtermijn is van toepassing.
§4. Rekening houdend met het volledige aanvraagformulier, de inlevering van de vereiste attesten, het eventuele advies van
brandweer en politie, en met de beperkingen opgelegd door onderhavige politieverordening, kan een toelating gegeven worden
door het college van burgemeester en schepenen voor een maximaal geluidsniveau conform de normen bepaald in Vlarem II.
§5. Indien de concrete omstandigheden het vereisen kan het college van burgemeester en schepenen ofwel beperkende
maatregelen opleggen (conform o.a. Vlarem II) - zowel wat het geluidsniveau als wat de duur van de muziekactiviteit betreft , ofwel de muziekactiviteit op de aangevraagde locatie verbieden.

Deel 5 Einde van het occasionele evenement met openbaar karakter
Artikel 1.10.10.
§1. Voor occasionele evenementen met een openbaar karakter gelden volgende beperkingen i.v.m. einduur muziek, einduur
verkoop drank en einduur van het evenement:
Evenement begint vrijdag, zaterdag, dag voor Kermis, oudjaar
andere dagen
op:
wettelijke feestdag
Einde muziek
3 uur
4 uur
23 uur
Einde
verkoop 3.30 uur
4.30 uur
23.30 uur
drank
sluitingsuur
4 uur
5 uur
24 uur
§2. M.b.t. de uren die gelden voor de "andere dagen" kan de burgemeester in uitzonderlijke omstandigheden een afwijking
toestaan, als de organisator daarvoor een voorafgaandelijke gemotiveerde aanvraag doet.

Deel 6 Vergunnings- en meldingsplicht
Artikel 1.10.11.

Occasioneel evenement met openbaar karakter in open lucht of verplaatsbare inrichting:
vergunning
§1. Voor de organisatie van elk occasioneel evenement met openbaar karakter in open lucht of in een verplaatsbare inrichting,
al dan niet op openbaar domein van de gemeente, moet een voorafgaandelijk schriftelijke vergunning van de burgemeester
bekomen worden.

§2. Deze vergunning moet door de organisator van het evenement op voorhand worden aangevraagd via het door het
stadsbestuur ter beschikking gestelde formulier dat volledig dient ingevuld te zijn. De uiterste termijnen voor het indienen van
uw aanvraag zijn afhankelijk van onder welke categorie uw evenement valt:
· Voor een occasioneel evenement categorie C dient de dienst evenementen uiterlijk 30 kalenderdagen voor het
evenement over een volledig ingevuld aanvraagformulier, inclusief bijlagen, te beschikken.
· Voor een occasioneel evenement categorie B dient de dienst evenementen uiterlijk 75 kalenderdagen voor het
evenement over een volledig ingevuld aanvraagformulier, inclusief bijlagen, te beschikken.
· Voor een occasioneel evenement categorie A dient de dienst evenementen uiterlijk 90 kalenderdagen voor het
evenement over een volledig ingevuld aanvraagformulier, inclusief bijlagen, te beschikken.
· Voor een occasioneel evenement categorie A+ dient de dienst evenementen uiterlijk 180 kalenderdagen voor het
evenement over een volledig ingevuld aanvraagformulier, inclusief bijlagen, te beschikken.
Waarbij bijkomende bepalingen gelden:
· Indien een C-evenement voor de eerste maal georganiseerd wordt, dient de dienst evenementen tenminste 75
kalenderdagen voor het evenement over een volledig aanvraagformulier, inclusief alle bijlagen te beschikken.
· Indien een A+ evenementen een jaarlijks wederkerend evenement betreft dient de dienst evenementen tenminst
120 dagen voor het evenement over een volledig ingevuld aanvraagformulier, inclusief bijlagen te beschikken.
§3. De aanvraag voor een occasioneel evenement bevat minstens een volledig ingevuld aanvraagformulier dat ter beschikking
wordt gesteld met daarin volgende gegevens: volledige identiteit van de organisator (vereniging/rechtspersoon of natuurlijke
persoon) en van de verantwoordelijke; benaming van het evenement; adres van de locatie waar het evenement plaatsvindt
(eventueel kadasternummer); datum, uur van aanvang, uur van sluiting; indien relevant het muziekprogramma; verwacht aantal
bezoekers; situatieschets van de locatie met duidelijk inplantingsplan of duidelijk traject van de optocht/stoet; vermelding of er
al dan niet sterke drank wordt verkocht en alle specifieke bijlagen voor specifieke evenementen.
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§4. Voor elke aanvraag kan het advies gevraagd worden van de brandweer en van de politie.
§5. Voor de aanvragen binnengebracht tussen de 149 kalenderdagen en 75 kalenderdagen voor het evenement stelt de
burgemeester de organisator binnen de 65 kalenderdagen na de aanvraag schriftelijk in kennis van de toelating of van de
gemotiveerde weigering.
Voor de aanvragen binnengebracht tussen de 150 kalenderdagen en 365 kalenderdagen voor het evenement stelt de
burgemeester de organisator binnen de 65 kalenderdagen na de aanvraag schriftelijk in kennis of het evenement wel of niet
kan plaatsvinden op de aangevraagde datum. Ten laatste 90 dagen voor het evenement stelt de burgemeester de organisator
schriftelijk in kennis van de toelating.
§6. Indien m.b.t. het maximale geluidsniveau - in toepassing van Vlarem II - een toelating moet worden aangevraagd aan het
college van burgemeester en schepenen (artikel 1.10.9.) levert de burgemeester slechts een vergunning – eventueel inclusief
beperkende maatregelen - of weigering af.
Artikel 1.10.12.

Occasioneel evenement met openbaar karakter in vaste inrichting zonder tijdelijke
verkeerswijziging of inname openbaar domein: melding
§1. De organisatie van elk occasioneel evenement met openbaar karakter in een vaste inrichting die niet beschikt over een
milieu- of omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van tweede klasse, moet worden
gemeld aan de burgemeester.
§2. Deze melding moet tenminste 30 kalenderdagen vóór het evenement gebeuren door middel van een schrijven, tegen
ontvangstbewijs of via e-mail waarvan de ontvangst is bevestigd.
§3. Voor occasionele evenementen met een openbaar karakter bevat de melding minstens een volledig ingevuld
aanvraagformulier dat ter beschikking wordt gesteld met daarin volgende gegevens: volledige identiteit van de organisator
(vereniging/rechtspersoon of natuurlijke persoon) en van de verantwoordelijke; benaming van het evenement; adres van de
locatie waar het evenement plaatsvindt (eventueel kadasternummer); datum, uur van aanvang, uur van sluiting; indien relevant
het muziekprogramma; verwacht aantal bezoekers; situatieschets van de locatie met duidelijk inplantingsplan of duidelijk traject
van de optocht/stoet; vermelding of er al dan niet sterke drank wordt verkocht; verklaring dat alle veiligheidsmaatregelen zijn
genomen.
§4. Naar aanleiding van elke melding kan het advies gevraagd worden van de brandweer en van de politie.
§5. Voor de meldingen binnengebracht tussen de 149 kalenderdagen en 75 kalenderdagen voor het evenement stelt de
burgemeester de organisator binnen de 65 kalenderdagen na de melding schriftelijk in kennis van de eventuele voorwaarden
(sluitingsuur, verkeersregeling,…) die hij of zij oplegt en die verband houden met de openbare orde (openbare rust, veiligheid
en gezondheid; preventieve maatregelen van bestuurlijke politie volgens artikel 135 van de nieuwe gemeentewet).
§6. Voor de meldingen binnengebracht tussen de 150 kalenderdagen en 365 kalenderdagen voor het evenement stelt de
burgemeester de organisator binnen de 65 kalenderdagen na de aanvraag schriftelijk in kennis of het evenement wel of niet
kan plaatsvinden op de aangevraagde datum. Ten laatste 90 dagen voor het evenement stelt de burgemeester de organisator
schriftelijk in kennis van de eventuele voorwaarden (sluitingsuur, verkeersregeling,…) die hij of zij oplegt en die verband
houden met de openbare orde (openbare rust, veiligheid en gezondheid; preventieve maatregelen van bestuurlijke politie
volgens artikel 135 van de nieuwe gemeentewet).
§7. Indien m.b.t. het maximale geluidsniveau - in toepassing van Vlarem II - een toelating voor afwijking moet worden
aangevraagd aan het college van burgemeester en schepenen (artikel 1.10.9.), zal het college van burgemeester en
schepenen samen met de toelating, de organisator schriftelijk in kennis te stellen van de voorwaarden die hij of zij oplegt.

Deel 7 Aanvragen voor toelating inname openbaar domein, tijdelijke verkeerswijziging, open vuur of
vuurwerk, schenken van sterke drank
Artikel 1.10.13.
Wanneer voor de organisatie van een occasioneel evenement aan het stadsbestuur toelating wordt gevraagd voor de inname
van het openbare domein, voor het maken van open vuur, voor het afsteken van vuurwerk, voor het schenken van sterke
drank, of wanneer de organisator een tijdelijke verkeerswijziging vraagt, dan gebeurt dit tegelijkertijd met de aanvraag voor het
inrichten van het evenement of de melding van het evenement en via het formulier dat het stadsbestuur daarvoor ter
beschikking stelt.
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Deel 8 Handhaving
Artikel 1.10.14.
§1. Een evenement dat – in toepassing van de bepalingen van onderhavig hoofdstuk - niet gemeld, niet toegelaten of niet
vergund is, is verboden. Een evenement dat niet beantwoordt aan de gegevens vermeld in de aanvraag, is eveneens verboden.
Ingeval van een verboden evenement, kan de burgemeester - of diens aangestelde - op elk moment – zowel tijdens de
voorbereidende werkzaamheden, als wanneer het evenement bezig is – en zonder dat de stad kan worden aangesproken op
enige schadevergoeding, aan de organisator het bevel geven het evenement onmiddellijk stop te zetten en/of te verwijderen.
Indien de organisator dit bevel niet naleeft, dan wordt het evenement ambtshalve door de politie op kosten en risico van de
organisator of een derde, stopgezet en/of verwijderd. De organisator of een derde kan dan geen aanspraak maken op enige
schadeloosstelling, van welke aard ook.
§2. Het is verboden af te wijken van de verplichtingen, voorschriften en voorwaarden vermeld in de brief van de burgemeester,
de vergunning of de toelating.
De aanwijzingen van de politie, brandweer en de bevoegde stadsdiensten ter plaatse die het evenement begeleiden, moeten
strikt en onmiddellijk opgevolgd worden.
Indien voormelde verplichtingen, voorschriften, voorwaarden of aanwijzingen niet nageleefd worden of om redenen van
openbare orde en overlast, kunnen de burgemeester, de politie, de brandweer en de bevoegde stadsdiensten de organisator
bevelen maatregelen te nemen of zelf ambtshalve maatregelen nemen op kosten en risico van de organisator of een derde.
De burgemeester, de politie, de brandweer en de bevoegde stadsdiensten kunnen – zowel tijdens de voorbereidende
werkzaamheden, als wanneer het evenement bezig is - de opgelegde verplichtingen, voorschriften en voorwaarden wijzigen,
bijkomende voorwaarden opleggen, zonder recht op schadevergoeding voor de organisator of een derde.
§3. Wanneer de burgemeester oordeelt dat het evenement een gevaar zou kunnen betekenen voor de openbare veiligheid,
orde of rust, kan de burgemeester op elk ogenblik een vergunning of toelating intrekken, een gepland, gemeld of vergund
evenement verbieden, doen stopzetten en/of verwijderen. De organisator of een derde heeft dan geen recht op
schadevergoeding.
Artikel 1.10.15. Sanctie
§1. Onverminderd de overige bepalingen van ‘deel 8 Handhaving’, wordt elke overtreding van de bepalingen van onderhavig
hoofdstuk, gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve geldboete van maximum 175 of 350 euro, naargelang de
overtreder minderjarig of meerderjarig is.
§2. Het college van burgemeester en schepenen kan ingeval van inbreuken op de artikelen van dit hoofdstuk bovendien op
basis van artikel 4 §1 van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties steeds overgaan tot:
· een administratieve schorsing of intrekking van de vergunning;
· een tijdelijke of definitieve sluiting van de inrichting.
Deze sancties kunnen slechts worden opgelegd mits de procedure wordt gevolgd zoals opgenomen in artikel 7 van de
Algemene Bepalingen van onderhavige politieverordening.
Artikel 1.10.16. Inbeslagname
De politie kan de voorwerpen waarmee de overtredingen bedoeld in onderhavige politieverordening gepleegd worden, in
beslag nemen. In dat geval worden ze op diens verzoek teruggegeven aan de bezitter of eigenaar vanaf de eerstvolgende
werkdag tijdens de kantooruren.
Artikel 1.10.17.
Onderhavige politieverordening doet geen afbreuk aan de bevoegdheden van de burgemeester op basis van artikelen 133 t/m
134sexies van de Nieuwe Gemeentewet.
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