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Goedkeuren gemeentelijk reglement op de occasionele  evenementen  

De raad, 
Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op de kennisname en de aanpassing van het gemeentelijk reglement op de occasionele 
evenementen door het college van burgemeester en schepenen op 29 oktober 2010 en 20 
december 2010; 
Gelet op het positief advies van de jeugdraad, de cultuurraad en de sportraad; 
Na bespreking in de raad van heden: 
Raadslid Lief Pans vraagt uitleg over art. 7: "bij voorkeur door een Hoogstraatse vereniging" waar 
dit beperkend is uitgelegd voor jeugdfuiven; en over het contract tussen organisator en 
muziekuitvoerder. 
Schepen Tinne Rombouts antwoordt dat jeugdfuiven voorbehouden zijn voor Hoogstraatse 
verenigingen. Wij raden aan dat men een overeenkomst maakt met de muziekuitvoerder. 
Spoedprocedures worden ontraden met een geldbedrag. De politie doet vaststellingen terwijl de 
santionerend ambtenaar de gemeentelijke administratieve sancties toepast. 
Raadslid Roger Van Aperen vraagt of een voetbalwedstrijd onder dit reglement valt. En dat een 
jaarlijkse activiteit op donderdag latere einduren kan verkrijgen indien georganiseerd op vrijdag. 
Schepen Tinne Rombouts zegt dat de vergunning het effectieve einduur vastlegt. 
Beslist   Bij eenparigheid: 
Artikel 1: 
Onderstaand gemeentelijk reglement op de occasionele evenementen goed te keuren: 
GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE OCCASIONELE EVENEMENTE N 
I. Toepassingsgebied 
Artikel 1: Occasionele evenementen met openbaar karakter 
§1. Met elektronisch versterkte muziek 
1°. Dit reglement is van toepassing op de occasione le evenementen met een openbaar karakter, 
waarbij gebruik gemaakt wordt van elektronisch versterkte muziek met als doel dans- of 
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muziekactiviteiten.  Het gaat hier om de organisatie van één- of meerdaagse feestelijkheden zoals 
fuiven, jeugdfuiven (doelgroep: jongeren tussen 16 en 25 jaar), bals, danspartijen, dorpsfeesten, 
optredens, festivals, … , georganiseerd in open lucht of in een tent of in een besloten plaats (zaal, 
lokaal, gebouw). 
Onder "openbaar karakter" wordt begrepen: evenementen die - al dan niet tegen betaling - voor 
iedereen toegankelijk zijn, ook al is de toegang tot bepaalde categorieën beperkt. 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 eenieder die erom verzoekt.  
2°. Dit reglement is eveneens van toepassing op occ asionele evenementen met een openbaar 
karakter, waarbij gebruik gemaakt wordt van elektronisch versterkte muziek met een ander doel 
dan dans- of muziekactiviteiten. Het gaat hier om de organisatie van één- of meerdaagse 
evenementen zoals sportactiviteiten, beurzen en markten, straatvoorstellingen,... , georganiseerd 
in open lucht of in een tent of in een besloten plaats (zaal, lokaal, gebouw). 
Een omroepinstallatie louter voor mededelingen of oproepen valt niet onder het begrip 
"elektronisch versterkte muziek". 
§2. Zonder elektronisch versterkte muziek 
Occasionele evenementen met een openbaar karakter waarbij geen gebruik wordt gemaakt van 
elektronisch versterkte muziek, maar die wel een last (bv. inzake mobiliteit) kunnen leggen op het 
openbaar domein en/of op de omgeving of een verstoring van de openbare orde of rust met zich 
mee kunnen brengen, vallen eveneens onder dit besluit. Het gaat hier om de organisatie van één- 
of meerdaagse evenementen zoals sportactiviteiten, stoeten, optochten, processies, manifestaties, 
betogingen, openbare bijeenkomsten…, in open lucht of in een tent of in een besloten plaats (zaal, 
lokaal, gebouw). 
Onderhavig reglement doet geen afbreuk aan eventueel toepasselijke bijzondere reglementering, 
zoals o.a. artikel 50 van het Koninklijk besluit van 01 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 reglementering 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. 
Artikel 2: Privéfeestelijkheden 
§1. Privéfeestelijkheden zijn feestelijkheden waarvan de toegang afhankelijk is van een 
persoonlijke uitnodiging, welke uitnodiging niet wordt verkocht of verdeeld aan eenieder die erom 
verzoekt en welke uitnodiging 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). 

§2. Onderhavig reglement is enkel en alleen van toepassing op de privéfeestelijkheden zoals 
omschreven in §1. ingeval er - rekening houdende met de aard, locatie, omvang (o.a. het aantal 
genodigden) van de feestelijkheid - een ernstig en dreigend gevaar is dat de feestelijkheid een 
aanzienlijke last legt op het openbaar domein en/of op de omgeving en omwonenden (bv. m.b.t. 
verkeer) of een verstoring van de openbare orde (openbare rust (bv. geluidsoverlast), veiligheid of 
gezondheid) met zich mee kan brengen. 
Onderhavig reglement doet geen afbreuk aan de eventueel toepasselijke hogere regelgeving, 
zoals o.a. de geluidsnormen opgelegd door het KB van 24 februari 1977, artikel 561 Strafwetboek 
(verstoring van de nachtrust), de toepasselijke beperkingen inzake frequentie en locatie 
omschreven in rubriek 32.1 van de indelingslijst gevoegd bij Vlarem I (w.b. plaatsen die door hun 
aard of gebruikelijke bestemming een openbaar karakter hebben). Onderhavig reglement doet 
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geen afbreuk aan de toepasselijke bepalingen van de gemeentelijke politieverordening inzake 
overlast. 
Artikel 3:  
Dit reglement is niet van toepassing op de vaste, ingedeelde, inrichting dewelke over een 
milieuvergunning beschikt conform de Vlarem I en II -reglementering. 
II. Beperkingen i.v.m. frequentie en locatie 
Artikel 4:  
§1: Op éénzelfde dag kan er per deelgemeente (6) slechts één occasioneel evenement met een 
openbaar karakter waarbij gebruik gemaakt wordt van elektronisch versterkte muziek en dat een 
dans- of muziekactiviteit als doel heeft (artikel 1, §1., 1°) georganiseerd worden met uitzondering 
van de dagen van de dorpskermissen, carnavalsfeesten of met oudjaar. 
§2: Per jaar kunnen er per deelgemeente (6) maximaal zes occasionele evenementen met een 
openbaar karakter waarbij gebruik gemaakt wordt van elektronische versterkte muziek en dat een 
dans- of muziekactiviteit als doel heeft (artikel 1, §1., 1°) in open lucht of in een tent doorgang 
vinden binnen een straal van 500 meter 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 dorpskermissen, carnavalsfeesten of met oudjaar. 
Artikel 5: Jeugdfuiven (artikel 1, §1., 1°): De aan vraag voor een vergunning voor de organisatie 
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 de bijlage van dit reglement.  
Artikel 6:  
§1: In open lucht of in een tent:  
Voor de occasionele evenementen met een openbaar karakter en voor privéfeestelijkheden op 
plaatsen die door hun aard of gebruikelijke bestemming een openbaar karakter hebben, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van elektronisch versterkte muziek, geldt een maximale duur van drie 
opeenvolgende kalenderdagen. Deze evenementen en feestelijkheden mogen slechts 2x per jaar 
georganiseerd worden op hetzelfde kadastraal perceel (of op dezelfde kadastrale percelen) 
(omschrijving rubriek 32.1 van de indelingslijst gevoegd bij Vlarem I). 
§2: In besloten plaatsen zonder milieuvergunning (bv. parochiezaal): 
De occasionele evenementen met een openbaar karakter en de privéfeestelijkheden op plaatsen 
die door hun aard of gebruikelijke bestemming een openbaar karakter hebben, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van elektronisch versterkte muziek, zijn per besloten plaats waarvoor de uitbater 
niet beschikt over een milieuvergunning, gebonden aan volgende cumulatieve beperkingen 
(omschrijving rubriek 32.1 van de indelingslijst gevoegd bij Vlarem I): 
- maximaal 12 evenementen per jaar; en 
- maximaal 2 evenementen per maand; en 
- de som van de kalenderdagen van deze evenementen bedraagt per besloten plaats  

maximaal 24 kalenderdagen per jaar (ingeval een evenement avonduren alsook 
ochtenduren van de daaropvolgende kalenderdag omvat, dan telt dit voor 2 
kalenderdagen). 

III. Voorwaarden gesteld aan de organisator 
Artikel 7:  
§1: Een occasioneel evenement met een openbaar karakter waarbij gebruik gemaakt wordt van 
elektronisch versterkte muziek (artikel 1, §1), wordt bij voorkeur georganiseerd door een 
Hoogstraatse vereniging, rechtspersoon of natuurlijke persoon met maatschappelijke zetel, resp. 
domicilie in Hoogstraten. 
§2: Een jeugdfuif (artikel 1, §1, 1°) mag maar geor ganiseerd 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 vergunning aanvragen. 
Artikel 8: De verantwoordelijke van de vereniging, rechtspersoon of de natuurlijke persoon als 
organisator van een occasioneel evenement met een openbaar karakter (artikel 1) moet minimum 
18 jaar zijn. 
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In geval het evenement een jeugdfuif (artikel 1, §1, 1°) betreft moet de verantwoordelijke een 
opleiding van fuifcoach gevolgd hebben. 
Artikel 9: §1. De organisator staat in voor het ordelijk en veilig verloop van het occasioneel 
evenement met openbaar karakter (artikel 1) of de privéfeestelijkheid (artikel 2). Deze organisator 
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 onderhavig reglement en van de verplichtingen, voorschriften en voorwaarden 
vermeld in de vergunning van de burgemeester (artikel 13) of in de brief van de burgemeester met 
regulerende, preventieve maatregelen van bestuurlijke politie (artikel 18).  
Deze verplichtingen, voorschriften, voorwaarden en regulerende, preventieve maatregelen van 
bestuurlijke politie kunnen o.a. betrekking hebben op: 
- aanwezigheid en permanente bereikbaarheid op GSM-nummer van de verantwoordelijke 

tijdens duur van het evenement; 
- het verwittigen van de buurtbewoners; 
- naleven einduur verkoop drank en muziek en sluitingsuur; 
- het afsluiten van een verzekering; 
- betalen van een gemeentebelasting; 
- het voorzien van een veiligheidsteam of signaalgevers; 
- het voorkomen van wildplassen; 
- de bereikbaarheid van het evenement voor politie, brandweer en andere hulpdiensten; 
- de opgelegde voorwaarden i.v.m. het Belgisch verkeersreglement, het ministerie van 

Wegen en Verkeer, de politiereglementen en inname openbaar domein; 
- brandweervoorschriften al dan niet aan de hand van een risicoanalyse; 
- voorschriften i.v.m. de wet op de zedelijke bescherming van de jeugd; 
- voorschriften i.v.m. de wet op het rookverbod en de wet op de beteugeling van de 

dronkenschap; 
- voorschriften i.v.m. optochten; 
- voorschriften i.v.m. occasionele verkopen; 
- voorschriften i.v.m. kansspelen; 
- voorschriften i.v.m. nachtspelen; 
- voorschriften i.v.m. fondsenwerving en petitieacties; 
- voorschriften i.v.m. verspreiding van reclame en propaganda. 

IV. Voorkomen van geluidshinder ingevolge gebruik v an elektronisch versterkte muziek 
Artikel 10: §1. De organisator dient de geluidboxen van de muziekinstallatie zodanig te plaatsen 
dat de geluidshinder voor de buurt maximaal voorkomen wordt. 
§2. Occasionele evenementen met openbaar karakter (artikel 1, §1) en privéfeestelijkheden op 
plaatsen die door hun aard of gebruikelijke bestemming een openbaar karakter hebben: 
1°. Voor de plaatsen waar deze evenementen/privéfee stelijkheden worden georganiseerd, gelden 
de normen van artikelen 2 (binnenin de inrichting: max. 90dB(A)) en 3 (in de buurt van de 
inrichting: max. 5 dB(A), 35 dB(A) of het achtergrondsgeluidsniveau, afhankelijk van het 
achtergrondgeluidsniveau (resp. < 30 dB(A), ≤ 35 dB(A) of > 35 dB(A)) van het KB van 24 februari 
1977. 
Er kan - in toepassing van artikel 6.7.2 Vlarem II - een afwijking van deze normen worden 
gevraagd aan het college van burgemeester en schepenen (zie artikels 12 en 17 van onderhavig 
reglement). 
Indien de concrete omstandigheden dit vereisen kan het college van burgemeester en schepenen, 
conform artikel 6.7.3. van Vlarem II, ofwel beperkende maatregelen opleggen - zowel wat het 
geluidsniveau als wat de duur van de muziekactiviteit betreft -, ofwel de muziekactiviteit op de 
aangevraagde locatie verbieden. 
2°. Het geluidsniveau van de bastonen, uitgedrukt i n een dB(C)-norm, mag in elk geval gemiddeld 
niet hoger liggen dan 10 dB boven de door de wet of het college van burgemeester en schepenen 
toegelaten dB(A)-norm.  De dB(C)-norm wordt gemeten in om het even welke plaats in de tent of 
zaal over een tijdsduur van minstens 3 minuten. 
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De piekwaarden van de bastonen, uitgedrukt in een dB(C)-norm, mogen op geen enkel moment 
hoger liggen dan 20 dB boven de toegelaten dB(A)-norm. 
3° Ingeval er geen afwijking van artikel 2 van het KB van 24 februari 1977 werd gevraagd aan of 
werd toegestaan door het college van burgemeester en schepenen, geldt binnenin de inrichting de 
maximale dB(A)norm van 90 dB. In dat geval mogen de bastonen - rekening houdende met de 
limieten vermeld onder 2° van onderhavig artikel - gemiddeld niet hoger zijn dan 100 dB(C) en de 
piekwaarden van de bastonen niet hoger dan 110 dB(C). 
§3. Privéfeestelijkheden in woningen, hun aanhorigheden en tuinen:  
1°. Voor deze feestelijkheden gelden de normen opge legd door artikel 3 van het KB 24 februari 
1977: 

"De openbare en private inrichtingen (zijnde woningen en hun aanhorigheden en tuinen, en 
in het algemeen, alle plaatsen welke niet voor het publiek toegankelijk zijn); waar muziek 
geproduceerd wordt, moeten zo ingericht zijn dat het geluidsniveau gemeten in de buurt 
(zijnde alle in de onmiddellijke omgeving gelegen lokalen of gebouwen, waarin zich personen 
bevinden):  
1°niet hoger dan 5 dB(A) boven het achtergrondsgelu idsniveau, indien dit lager is dan 30 
dB(A); 
2°niet hoger is dan 35 dB(A) indien het achtergrond sgeluidsniveau ligt tussen 30 en 35 
dB(A); 
3° niet hoger is dan het achtergrondsgeluidsniveau indien dit hoger is dan 35 dB(A). 
Dit geluidsniveau wordt gemeten in het lokaal of gebouw, met gesloten deuren en vensters. 
De microfoon wordt geplaatst op minstens 1 m afstand van de muren en op een hoogte van 
1,20 m boven de vloer". 

Er kan - in toepassing van artikel 6.7.2 Vlarem II - een afwijking van deze normen worden 
gevraagd aan het college van burgemeester en schepenen (zie artikels 12 en 17 van onderhavig 
reglement). 
2° Ingeval er een afwijking werd gevraagd aan of we rd toegestaan door het college van 
burgemeester en schepenen, geldt in elk geval binnenin de inrichting de maximale dB(A)norm van 
90 dB. Tevens mag binnenin de inrichting het geluidsniveau van de bastonen, uitgedrukt in een 
dB(C)-norm, in elk geval gemiddeld niet hoger liggen dan 10 dB boven de door het college van 
burgemeester en schepenen toegelaten dB(A)-norm. De dB(C)-norm wordt gemeten in om het 
even welke plaats in de tent of zaal over een tijdsduur van minstens 3 minuten. Bovendien mogen 
binnenin de inrichting de piekwaarden van de bastonen, uitgedrukt in een dB(C)-norm, op geen 
enkel moment hoger liggen dan 20 dB boven de toegelaten dB(A)-norm. 
Indien de concrete omstandigheden dit vereisen kan het college van burgemeester en schepenen, 
ofwel beperkende maatregelen opleggen - zowel wat het geluidsniveau als wat de duur van de 
muziekactiviteit betreft -, ofwel de muziekactiviteit op de aangevraagde locatie verbieden. 
§4. De organisator kan een overeenkomst sluiten met de muziekuitvoerder (orkest, DJ, …) o.a. 
inzake de naleving van de geluidsnormen en het uur van stopzetting muziek. Deze overeenkomst 
dient op eerste verzoek aan de politiediensten getoond te worden. 
V. Occasionele evenementen met openbaar karakter in  open lucht of in een tent: 
vergunning 
Artikel 11: §1. Voor de organisatie van elk evenement met openbaar karakter (artikel 1) in open 
lucht of in een tent, al dan niet op openbaar domein van de gemeente moet een voorafgaandelijke 
schriftelijke vergunning van de burgemeester bekomen worden. 
§2. Deze vergunning moet door de organisator van het evenement minstens 75 kalenderdagen op 
voorhand worden aangevraagd middels het door het stadsbestuur ter beschikking gestelde 
formulier dat volledig dient ingevuld te zijn. 
Bij een laattijdige aanvraag kan de burgemeester afwijkingen toestaan op deze termijn. Ingeval 
van een toegestane afwijking, dient de organisator voor deze spoedbehandeling € 25,00 aan de 
stad te betalen. 
De aanvraag voor een evenement moet minstens volgende gegevens bevatten: volledige identiteit 
van de vereniging/organisator, van de verantwoordelijke; benaming van het evenement; adres van 
de locatie waar het evenement plaatsvindt (eventueel kadasternummer); datum, uur van aanvang, 
uur van sluiting; verwacht aantal bezoekers; situatieschets van de locatie; of er al dan niet sterke 
drank wordt verkocht; het afvalplan; … 
§3. Voor elke aanvraag kan het advies gevraagd worden van de brandweer en van de politie. 
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Artikel 12: De organisator kan, conform artikel 6.7.2. van Vlarem II, aan het college van 
burgemeester en schepenen, toestemming vragen opdat de geplande muziekactiviteit niet zou 
moeten beantwoorden aan de geluidsnormen van het KB van 24 februari 1977.  
Indien voor het evenement een afwijking op de geluidsnormen wordt gevraagd, gebeurt dit 
tegelijkertijd met de aanvraag voor het inrichten van het evenement.   
Rekening houdend met het volledig aanvraagformulier, de inlevering van de vereiste attesten, het 
eventueel advies van brandweer en politie, en met de beperkingen opgelegd door dit reglement, 
neemt het college van burgemeester en schepenen een beslissing over de eventuele aanvraag 
inzake een afwijking op de geluidsnormen. 
Indien het college van burgemeester en schepenen een hoger geluidsniveau dan de norm bepaald 
in het KB van 24 februari 1977 toestaat, dan geldt in elk geval de beperking m.b.t. de bastonen 
zoals bepaald in artikel 10, §2, 2° van onderhavig reglement. 
Indien de concrete omstandigheden dit vereisen kan het college van burgemeester en schepenen, 
conform artikel 6.7.3. van Vlarem II, ofwel beperkende maatregelen opleggen - zowel wat het 
geluidsniveau als wat de duur van de muziekactiviteit betreft -, ofwel de muziekactiviteit op de 
aangevraagde locatie verbieden. 
Artikel 13: Indien er een afwijking op de geluidsnormen is gevraagd (artikel 12), neemt de 
burgemeester slechts een beslissing omtrent de vergunning nadat het college van burgemeester 
en schepenen beslist heeft over de aanvraag tot afwijking inzake de geluidsnormen.  
De burgemeester stelt de organisator binnen de 65  kalenderdagen na de aanvraag in kennis van 
de toelating of van zijn gemotiveerde weigering. Dit gebeurt bij een schrijven, of bij afgifte tegen 
ontvangstbewijs. 
Artikel 14: Voor occasionele evenementen met een openbaar karakter in open lucht of in een tent 
gelden volgende beperkingen i.v.m. einduur muziek, einduur verkoop drank en einduur 
evenement: 
Evenement 
begint op: 

vrijdag, zaterdag, dag 
voor wettelijke  feestdag 

Kermis, 
oudjaar 
 

andere dagen 

Einde muziek 3 uur 4 uur 23 uur 
Einde 
verkoop drank 

3.30 uur 4.30 uur 23.30 uur 

sluitingsuur 4 uur 5 uur 24 uur 
M.b.t. de uren welke gelden voor de "andere dagen" kan de burgemeester in uitzonderlijke 
omstandigheden een afwijking toestaan, mits een voorafgaandelijke en gemotiveerde aanvraag 
hiertoe vanwege de organisator. 
VI. Occasionele evenementen met openbaar karakter i n besloten plaatsen en 
privéfeestelijkheden welke voldoen aan de voorwaard e van artikel 2, §2: melding 
Artikel 15: §1. Elk occasioneel evenement met openbaar karakter zoals bedoeld in artikel 1, 
georganiseerd in een besloten plaats dewelke niet over een milieuvergunning beschikt, dient te 
worden gemeld aan de burgemeester minstens 75 kalenderdagen vooraf door middel van een 
(aangetekend) schrijven, tegen ontvangstbewijs of via e-mail waarvan de ontvangst is bevestigd.   
Bij een laattijdige melding kan de burgemeester afwijkingen toestaan op deze termijn. Ingeval van 
een toegestane afwijking, dient de organisator voor deze spoedbehandeling € 25,00 aan de stad te 
betalen. 
§2. Deze melding (artikel 15, §1, lid 1) dient tevens te worden gedaan voor privéfeestelijkheden 
zoals omschreven in artikel 2, §1. ingeval er is voldaan aan de voorwaarde bepaald in artikel 2, §2. 
Artikel 15, §1., lid 2 is overeenkomstig van toepassing. 
Artikel 16: §1. Voor occasionele evenementen met een openbaar karakter moet de melding 
minstens volgende gegevens bevatten: volledige identiteit van de vereniging/organisator, van de 
verantwoordelijke, van de muziekuitvoerder; benaming van het evenement; adres van de locatie 
waar het evenement plaatsvindt (eventueel kadasternummer); datum, uur van aanvang, uur van 
sluiting; verwacht aantal bezoekers; situatieschets van de locatie; of er al dan niet sterke drank 
wordt geschonken; verklaring dat alle veiligheidsmaatregelen zijn genomen; …. 
Naar aanleiding van elke melding kan het advies gevraagd worden van de brandweer en van de 
politie.  
§2. Voor privéfeestelijkheden moet de melding minstens volgende gegevens bevatten: volledige 
identiteit van de organisator/initiatiefnemer (gastheer/gastvrouw); adres van de locatie waar de 



•  u i t t r e k s e l  g e m e e n t e r a a d   •  p a g i n a  7  v a n  9  

feestelijkheid plaatsvindt (eventueel kadasternummer); datum; uur van aanvang en van sluiting; 
verwacht aantal bezoekers. 
Artikel 17: Voor occasionele evenementen met een openbaar karakter en privéfeestelijkheden op 
plaatsen die door hun aard of gebruikelijke bestemming een openbaar karakter hebben, kan de 
organisator, conform artikel 6.7.2. van Vlarem II, aan het college van burgemeester en schepenen, 
toestemming vragen opdat de geplande muziekactiviteit niet zou moeten beantwoorden aan de 
geluidsnormen van het KB van 24 februari 1977 (binnenin de inrichting: max. 90dB(A); in de buurt 
van de inrichting: max. 5 dB(A), 35 dB(A) of het achtergrondsgeluidsniveau, afhankelijk van het 
achtergrondgeluidsniveau (resp. < 30 dB(A), ≤ 35 dB(A) of > 35 dB(A)).  
Indien voor het evenement een afwijking op de geluidsnormen wordt gevraagd, gebeurt dit 
tegelijkertijd met de melding van het evenement.   
Rekening houdend met het volledig meldingsformulier, de inlevering van de vereiste attesten, het 
eventueel advies van brandweer en politie, en met de beperkingen opgelegd door dit reglement 
neemt het college van burgemeester en schepenen een beslissing over de eventuele aanvraag 
inzake een afwijking op de geluidsnormen. 
Indien het college van burgemeester en schepenen een hoger geluidsniveau dan de norm bepaald 
in het KB van 24 februari 1977 toestaat, dan geldt in elk geval de beperking m.b.t. de bastonen 
zoals bepaald in artikel 10, §2, 2° van onderhavig reglement. 
Indien de concrete omstandigheden dit vereisen kan het college van burgemeester en schepenen, 
conform artikel 6.7.3. van Vlarem II, ofwel beperkende maatregelen opleggen - zowel wat het 
geluidsniveau als wat de duur van de muziekactiviteit betreft -, ofwel de muziekactiviteit op de 
aangevraagde locatie te verbieden. 
Artikel 18:  
De burgemeester stelt de organisator binnen de 65 dagen na de melding in kennis van de 
eventuele voorwaarden (sluitingsuur, verkeersregeling, …) die hij oplegt en die verband houden 
met de openbare orde (openbare rust, veiligheid en gezondheid) (preventieve maatregelen van 
bestuurlijke politie: artikel 135 nieuwe gemeentewet).  
Indien er een afwijking op de geluidsnormen gevraagd is (artikel 17), dan wacht de burgemeester 
de beslissing van het college van burgemeester en schepenen ter zake af, alvorens de organisator 
in kennis te stellen van de voorwaarden die hij oplegt. In dat geval houden deze voorwaarden 
tevens rekening met de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.  
Artikel 19: Voor de occasionele evenementen met openbaar karakter in besloten plaatsen gelden 
volgende beperkingen i.v.m. einduur muziek, einduur verkoop drank en einduur evenement: 
Evenement of 
privéfeest 
begint op: 

vrijdag, zaterdag, dag 
voor wettelijke  feestdag 

Kermis, oudjaar 
 

andere dagen 

Einde muziek 3 uur 4 uur 23 uur 
Einde 
verkoop drank 

3.30 uur 4.30 uur 23.30 uur 

sluitingsuur 4 uur 5 uur 24 uur 
Voor privéfeestelijkheden gelden enkel de in de tabel vermelde uren m.b.t. "einde muziek". 
M.b.t. de uren welke gelden voor de "andere dagen" kan de burgemeester in uitzonderlijke 
omstandigheden een afwijking toestaan, mits een voorafgaandelijke en gemotiveerde aanvraag 
hiertoe vanwege de organisator. 
VII. Verbodbepalingen 
Artikel 20: Het is verboden af te wijken van de verplichtingen, voorschriften en voorwaarden 
vermeld in de vergunning van de burgemeester (artikel 13) of in de brief van de burgemeester met 
regulerende, preventieve, maatregelen van bestuurlijke politie (artikel 18). 
VIII. Strafbepalingen 
Artikel 21: Zolang de gemeenteraad geen sanctionerende ambtenaar, zoals bepaald door artikel 
119bis van de nieuwe gemeentewet, heeft aangesteld en voor zover wetten, besluiten, decreten, 
algemene en provinciale reglementen of verordeningen niet in andere straffen voorzien, worden de 
inbreuken op de artikelen van dit reglement gesanctioneerd met politiestraffen.  
Artikel 22: Zodra een sanctionerende ambtenaar, zoals bepaald door artikel 119bis van de nieuwe 
gemeentewet, werd aangesteld, wordt een overtreding van de artikels 9; 10, §§1. en 2.; 11, §1.; 
14; 15; 19 en 20 van dit reglement gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 
maximaal € 250,00. 
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Artikel 23: In geval van een overtreding van de artikels 14, 19 en 20, kan het college van 
burgemeester en schepenen de toelating schorsen of intrekken conform artikel 119 bis van de 
nieuwe gemeentewet. 
IX. Inbeslagname 
Artikel 24: De politie kan de voorwerpen waarmee de overtredingen bedoeld in onderhavig 
reglement 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. 
X. Inwerkingtreding en overgangsbepalingen 
Artikel 25: Onderhavig reglement treedt in werking op 01 mei 2011 en vervangt vanaf dan alle 
bestaande reglementen en verordeningen in de mate dat eenzelfde aangelegenheid wordt 
behandeld. 
Artikel 26: De termijnen vermeldt in dit reglement worden toegepast vanaf 01 september na de 
inwerkingtreding van dit reglement.  
Artikel 27: Het aanstellen van een fuifcoach is verplicht vanaf 01 januari 2012. 
Bijlage: Regeling betreffende de opmaak van een jeu gdfuifkalender. 
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 voor 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 tevens 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 onderhavig reglement behandeld. 
4. Een jeugdfuif mag georganiseerd worden op een vrijdag, een zaterdag en op de dag voor een 
wettelijke feestdag.  Alsook op de data van de dorpskermissen en carnavalsfeesten. 
Er mag één jeugdfuif per dag in de fusiegemeente Hoogstraten georganiseerd worden. Een 
uitzondering wordt gemaakt voor de carnavalsfeesten en oudjaar.  Tijdens de dorpskermissen mag 
er alleen een jeugdfuif georganiseerd worden in de deelgemeente waar de dorpskermis 
plaatsvindt. 
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 1ste 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; 
2: Een jeugdvereniging of een vereniging met een duidelijke jeugdwerking voor jongeren –18 jaar 
krijgt voorrang op een volwassenenvereniging; 
3. Een jeugdfuif in het kader van een meerdaagse activiteit krijgt voorrang op een jeugdfuif van 
één dag; 
4: De vereniging met de minst toegewezen data krijgt voorrang op de vereniging met de meest 
toegewezen data; 
5. 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. Uitgezonderd de 
jeugdfuiven in het kader van de proclamaties; 
6. De vereniging met het grootste aantal bewezen leden –18 jaar krijgt voorrang; 
7: De vereniging met het grootste aantal bewezen leden krijgt voorrang. 
Artikel 2: 
Kennis te geven van dit besluit aan de: 
- Lokale Politie Noorderkempen; 
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- Brandweer; 
- Dienst Openbare Werken; 
- Milieudienst; 
- Financiële Dienst; 
- Communicatiedienst; 
- Jeugddienst; 
- Cultuurdienst; 
- Sportdienst. 
 
 
/g/ Eduard Palmans /g/ Marcel Verschueren 
gemeentesecretaris voorzitter gemeenteraad 

Voor eensluidend uittreksel, 
Hoogstraten, 01/04/2011 

 
Eduard Palmans Marcel Verschueren 
gemeentesecretaris voorzitter gemeenteraad 


