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College van burgemeester en schepenen
dinsdag l8 december 2018

Vrije Tijd- dienst evenementen -tijdelijk politiereglement nav Rock Oasis op vrijdag
10 mei 2019
Aanwezig
Koen Loete, Freddy Depuydt, Dirk Van de Velde, Rita De Coninck, Bob D'Haeseleer, Meike Van Grembergen

Afwezigen
Christophe De Waele, Ann Van den Driessche, Danny Smessaert

BEVOEGDHEID

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd op grond van artikel 57 van het

gemeentedecreet en op grond van artikel 130bis van de gemeentewet.

JURIDISCH KADER
De wet betreffende het sluitingsuur.
Het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo.
Het gecoördineerd reglement evenementen, goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 maart2011
MOTIVERING
Op vrijdag 10 mei 2019 wordt Rock Oasis georganiseerd op de terreinen van OLV Ten Doorn.
Op basis van de risicoanalyse dienen de nodige maatregelen genomen te worden.

ADVIES
Advies van de politie van 27 november 2018.

BESLISSING
Openbare orde

De organisator dient vooraf en op tijd voldoende aandacht te schenken aan het veiligheidsaspect
van de fuif.

De organisator moet een geïntegreerd veiligheidsplan op stellen waarin de aspecten "security en
safety'' in vervat zitten, nl. preventieve maatregelen om het risico op overlast en verstoring van de
openbare orde te beperken (= aspect security) én de creatie van een veilige omgeving om het risico
op ongevallen en brand te beperken (= aspect safety).

Als leidraad voor dit veiligheidsplan kan gebruik gemaakt worden van

het

multidisciplinair

invulformulier evenementen dat terug te vinden is op de website van het FOD Binnenlandse Zaken.
(https://crisiscentrum.be/nl/inhoud/multidisciplinaire-vraqenliist-voor-oroanisatoren-vanevenementen)
1. Evenementenzone en bewakinqsopdrachten:
1.1. De site van het COLTD wordt op vrijdag 10 mei 2019 van 16.00 uur tot zaterdag 11 mei 2019
tot 3.00 uur de zone waarin bewakingsopdrachten kunnen worden uitgeoefend in de zin van artikel
1 1 van de wet van 10 april 1990.
Voorafgaandelijk aan het evenement moet de verantwoordelijken van het evenement of de vergunde

bewakingsonderneming een grondige sweep
opengesteld voor het publiek.

van het terrein uitvoeren alvorens dit

wordt

Alle onregelmatigheden zullen onmiddellijk gemeld worden aan de lokale politie.

1.2. Hel staat de organisator vrij om te werken met vrijwilligers en/of met een

vergunde

bewakingsonderneming mits te voldoen aan artikel 1, 51, 5'lid van de wet van 10 april 1990 op de
bewaking.
1 .3. Alle personen die in dit kader worden ingezet moeten elke strafbare handeling die door hen werd
vastgesteld onmiddellijk aan de politiediensten doorgeven.
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1.4.De oppervlakkige controles van personen mogen slechts, mits uitdrukkelijke toestemming van
burgemeester, worden uitgeoefend onder de omstandigheden van artikel 8, $3 van de

de

bewakingswet.

1.5. ledereen die met een bewakingsopdracht belast is moet duidelijk herkenbaar zijn en een
herkenningsteken dragen waarop duidelijk hun naam en dienst waarvoor ze werken staat vermeld,
conform artikel 8, $3 van de bewakingswet.
1.6. Elke bezoeker kan worden onderworpen aan een bagagecontrole en dit op eenvoudige vraag
van de vergunde bewakingsonderneming, de vrijwilligers die instaan voor de bewakingsopdracht of
de politie. Wie deze bagagecontrole weigert krijgt geen toegang tot de site van het COLTD.
1.7. De bezoekers aan het evenement zijn gebonden aan het interne reglement. De organisator van
het evenement behoudt het recht om eenieder ten allen tijde de toegang tot de site van het COLTD
te ontzeggen indien hiertoe voldoende grond bestaat. Het interne reglement zal duidelijk geafficheerd
worden aan de toegangen tot het terrein en vooraf beschikbaar zijn op de officiële
facebook/webpagina van het COLTD.
1.8. Het maximum aantal toegelaten personen tot het evenement zal vastgelegd worden door de
brandweer gelet op de netto beschikbare oppervlakte.
2. Orqanisator:
2.1. Het moet steeds duidelijk zijn en op papier vastliggen wie de organisator is. Zijn verplichtingen
en verantwoordelijkheden dienen schriftelijk vastgelegd te worden.

2.2. De organisator voorziet in voldoende veiligheidspersoneel en dit met een minimum van

B

personen. lndien de organisator vrijwilligers inzet voor bewakingsopdrachten dient hij te voldoen aan
de richtlijnen die opgenomen werden in de rondzendbrief SPV05 betreffende de bewaking in het
uitgangsleven. Hiervoor dient hij de bijlage 1 - aanvraag toestemming voor het inzetten van
vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten - in te vullen en over te maken aan de lokale
politie, 14 dagen voor de aanvang van elke evenement.
Alcoholverbruik door het veiligheidspersoneel tijdens het evenement is verboden.
1.3. Het voorhanden hebben van alle vereiste verzekeringen en vergunningen door de organisator.
3. Geluid:
3.1 . ledere verantwoordelijke van een openbare inrichting of organisator van een evenement of privé-

evenement waarbij muziek wordt gespeeld of geluidsversterkende apparatuur wordt gebruikt, is
verplicht:
. de bepalingen na te leven van de Vlaamse milieureglementering VLAREM ll.
. de aanvraag tot afwijking op de geluidsnorm moet samen met de aanvraag of kennisgeving
van het evenement ingediend worden.
3.2. Al naargelang de toegestane maximumnorm dient de organisatie bijkomende maatregelen te
nemen die wettelijk bepaald worden.
3.3. De politie is ten allen tijde gemachtigd om het geluidsniveau te laten aanpassen mocht dit
noodzakelijk worden geacht.
4. Drank en qlazen - sluitinqsuur:
4.1 . Op vrijdag 10 mei 2019 en zaterdag 1 1 mei 2019 wordt het gebruik van glazen op de site van
het COLTD zo veel mogelijk afgeraden. lndien er toch gereserveerd wordt in glas dient er een
regelmatige ophaling te gebeuren. Het gebruik van plastieken bekers of petflesjes wordt zo veel
mogelijk aanbevolen.
4.2. Het aanbieden, hetzij gratis, hetzij tegen betaling van sterke dranken aan -lSjarigen en dranken
waarvan het effectieve alcoholvolumegehalte hoger is dan 0.5% aan -lGjarigen, is verboden.
4.3. Het is aangewezen om een uitdoofscenario te voorzien en dit kenbaar te maken aan de
bezoekers van het evenement.
5. Bestuurliike maatreqelen :
5.1. Het veiligheidspersoneel houdt in het bijzonder toezicht op bovenstaande bestuurlijke
maatregelen die van toepassing zijn op de site van het COLTD:
' controle aan de toegangen tot de locatie van het COLTD
' het verbod op het meebrengen van eigen dranken
' rapporteren van drank- en drugsmisbruik in de evenementenzone
' extra aandacht voor (achtergelaten) rugzakken en grote tassen
6. Druqs:
6.1. Er is een nultolerantie naar het bezit, gebruik en dealen van drugs.
7. Rookverbod:
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7.1. Het is verboden te roken in alle Vlaamse basis- en secundaire scholen en in centra voor

leerlingenbegeleiding. Het rookverbod geldt voor leerlingen, leraars, ouders en anderen, en geldt 24
uur op 24 enT dagen op 7. Het rookverbod slaat op alle producten op basis van tabak en soortgelijke
producten zoals de shishapen, de e-sigaret of heatsticks.
7.2. De organisator dient erop toe te zien dat het rookverbod wordt toegepast om zo te voldoen aan
de huidige rookreglementering.
7.3. Het rookverbod dient extra kenbaar gemaakt te worden aan de hand van rookverbod
pictogrammen.

Namens het college,
Koen Loete
bu rgemeester-voorzitter

Meike Van Grembergen
algemeen directeur

Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de algemeen directeur

(art. 126 nieuwe gemeentewet)
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