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College van burgemeester en schepenen
dinsdag 21 mei 2019

Vrije Tijd - evenementen - tijdelijk politiereglement + geluidsafwijking n.a.v, Lekker Diep 24
mei 19 in de Huysmanhoeve - vervanging besluit van 23 april 2019'
Aanwezig
Luc Vandivelde, Christophe De Waele, Bob D'Haeseleer, Marc Windey, Ann Van den Driessche, lsaura Calsyn, Danny
Smessaert, Meike Van Grembergen

BEVOEGDHEID
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd op grond van artikel 56 van het decreet
lokaal bestuur.

JURIDISCH KADER
De wet betreffende het sluitingsuur.
Het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 16
maart 1968; Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de
oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de
politie van het wegverkeer; Het ministerieel besluit van
plaatsingsvoorwaarden
van de verkeerstekens worden
bijzondere
minimumafmetingen en de
2009.
van
3
april
MOB/2009/01
omzendbríef
De
ministeriële
bepaald;
Het gecoördineerd reglement evenementen, goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 maarl2011.
Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn wijzigingen.
Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse regering, houdende vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem l) en zijn wijzigingen.
Het besluit van I juni 1995 van de Vlaamse regering houdende algemene en secforale bepalingen
inzake milieuhygiëne (Vlarem ll) en zijn wijzigingen.
Het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake rnilieubeleid en zijn wijziging.
Het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2O12 tot wijziging van het koninklijk besluit van
24 Íebrua¡i 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private
inrichtingen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende
vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne, wat betreft het maximaalgeluidsniveau van muziek in inrichtingen.
Beslissing college van burgemeester en schepenen van 23 april2O19'

ll

MOTIVERING

Er werd een aanvraag ingediend door VZW DIEP EVENTS, verantwoordelijke Maxime Roels
Nieuwstraat 4 te 9988 Waterland-Oudeman, voor het organiseren van Lekker Diep op vrijdag 24 mei
2019 (vorige aanvraag voor 3 meiwerd geannuleerd).
Lekker Diep wordt georganiseerd op Provinciaal domein De Huysmanhoeve, Bus 1, 9900 Eeklo, Er
moet een afwijking van de geluidsnormen worden aangevraagd voor het spelen van muziek van
meer dan 85 dB (A) LAeq,l Smin in een openbare inrichting.
Op basis van de risicoanalyse dienen de nodige maatregelen genomen te worden.

ADVIES
Advies van de politie van 4 april2O19.
Positief advies milieuambtenaar
Bijkomend advies van de politie van 21 mei 2019
BESLISSING
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 23 april 2019 wordt vervangen
als volgt:
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Artikel 1 - Parkeeruerbod
i.l. Het is verboden te parkeren en stil te staan in voigende straien en pieinen of gedeeites ervaR: '
Bus, tussen de Peperstraat en de Kruiskensstraat
1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het
type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de reglementaire
onderborden waarop de tijdsvork is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing op vrijdag 24 mei 2019 van 15.00 uur tot zaterdag 25 mei
2019 tot 1.00 uur.
Artikel 2 - Osenbars orde
De organisator dient vooraf en op tijd voldoende aandacht te schenken aan het veiligheidsaspect
van het festival.
De organisator dient een geïntegreerd veiligheidsplan op te 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.
(httos://crisiscentrum.be/nl/inhoudlniultidisciolinaire-vraqenliist-vôor-organisatoren-vanevenementen)
Verkeersmaatreoelen:
2,1.1 .De deelnemers aan het evenement dienen via een infobord de nodige info krijgen dat er onder
geen bçding wettelijk kan geparkeerd worden op de gelijkgrondse berm buiten de bebouwde
kom in de Bus (zie art. 1).
Bij overtredingen zullen er vaststellingen gebeuren.
42. Festivalzone en bewakinosopdrachten
2.2.1. De festivalzone'De Huysmanhoeve' begrensd door de Bus wordt op vrijdag 24 mei 2019 van
15.00 uur tot zaterdag 25 mei 2019 tot 1 .30 uur de zone waarin bewakingsactiviteiten kunnen
worden uitgeoefend in de zin van artikel 11 van de wet van 10 april 1990.
Deze festivalzone mag afgebakend worden door middel van herashekkens.
Voorafgaandelijk aan het festival zal een grondige sweep van de festivalzone gebeuren door
de organisatie of de vergunde bewakingsonderneming alvorens dit wordt opengesteld voor
het publiek.
Alle onregelmatigheden zullen onmiddellijk gemeld worden aan de lokale politie.
2.2.2. Hel staat de organisator vrij om te werken met vrijwilligers en/of met een vergunde
bewakingsonderneming mits te voldoen aan artikel 1 , 51, s"lid van de wet van 10 april 1990
op de bewaking.
2.2.3. Alle personen die in dit kader worden ingezet moeten elke strafbare handeling die door hen
wordt vastgesteld onmiddellijk aan de politiediensten doorgeven.
2.2.4. De oppervlakkige controles van personen mogen slechts, mits uitdrukkelijke toestemming van
de burgemeester, worden uitgeoefend onder de omstandigheden van artikel 8, $6 van de wet

2.1.

van 10 april 1990.
2.2.5. ledereen die met een bewakingsopdracht belast is, moet een duidelijk herkenningsteken
dragen waarop duidelijk hun naam en dienst waarvoor ze werken staat vermeld, conform
artikel 8, $ 3 van de bewakingswet.
2.2.6. Elke bezoeker aan het festival kan worden onderworpen aan een bagagecontrole en dit op

eenvoudige vraag van

de vergunde

bewakingsonderneming

of

politie. Wie deze

bagagecontrole weigert krijgt geen toegang tot de afgebakende festivalzone.
2.2.7. De bezoekers aan het festival zijn gebonden aan het interne reglement. De organisator van
het festival behoudt het recht om eenieder ten allen tijde de toegáng tot de festivalzone te

ontzeggen indien hiertoe voldoende grond bestaat. Het interne reglement zal duidelijk
geafficheerd worden aan de ingang van de festivalzone en vooraf beschikbaar zijn op de
officiële facebookpaginalwebsite van Dl EP.
2.2.8. Het maximaal aantal toegelaten personen tot de festivalzone zal vastgelegd worden door de
brandweer gelet op de netto beschikbare oppervlakte,
2.3. OJqanisator:
2.3.1. Het moet steeds duidelijk zijn en op papier vastliggen wie de organisator is. Zijn verplichtingen
en verantwoordelijkheden dienen schriftelijk vastgelegd te worden.
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2.3.2. De organisator voorziet in voldoende veiligheidspersoneel en dit met een minimum van 6
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.
2.3.3. Het voorhanden hebben van alle vereiste verzekeringen en vergunningen door de organisator.
2.4. Geluid:

2.4.1. ledere verantwoordelijke van een openbare inrichting of organisator van een evenement of
privé-evenement waarbij muziek wordt gespeeld of geluidsversterkende apparatuur wordt
gebruik is verplicht:
' de bepalingen na te leven van de Vlaamse milieureglementering VLAREM ll.
. de aanvraag tot afwijking op de geluidsnormen moet samen met de aanvraag of
kennisgeving van het evenement ingediend worden.
2.4.2. Al naargelang de toegestane maximumnorm dient de organisatie bijkomende maatregelen te
nemen die wettelijk Þepaald worden.
2.4.3. De politie is ten allen tijde gemachtigd om het geluidsniveau te laten aanpassen mocht dit
noodzakelijk worden geacht.
2.5. Drank - sluitinosuur:
2.5.1. Er wordt aangeraden om zoveel mogelijk dranken te serveren in plastieken recipiënten. ln de
zones waar er geserveerd wordt in glazen recipiënten dienen er op regelmatige tijdstippen
ophaalrondes te worden voorzien.
2.5.2. Hel aanbieden, hetzij gratis, hetzij tegen betaling van sterke dranken aan -lSiarigen en
dranken waarvan het etfectief alcoholvolumegehalte hoger is dan 0,5o/o ãan -lôjarigen is
verboden.

2.5.3. Het is aangewezen om een uitdoofscenario te voorzíen en dit kenbaar te maken aan de
bezoekers van het evenement om het terrein ten laatste om 1,00 uur vrij te hebben.
2.5.4. ln de buurt van het evenement kunnen alcoholcontroles plaatsvinden.
2.6. Bestuurliike maatreoelen:
2.6.1. Het veiligheidspersoneel houdt in het bijzonder toezicht op onderstaande punten die van
toepassing zijn in de (afgebakende) festivalzone en op de voorziene parkings:
controle aan de ingang van de evenementenzone
het verbod op het meebrengen van eigen dranken
extra aandacht voor verdachte rugzakken en grote tassen
rapporteren van drank- en drugsmisbruik in de festivalzone en op de voorziene parkings
het in goede banen feiden van de instroom en de uitstroom van de bezoekers aan het

'
'
'
.

festival.

ì

2.7. Druqs:

2.7.J. Êr is een nultolerantie naar het bezit, gebruik en dealen van drugs2.8. Ambulante handel:
2.8.1. Op vrijdag 24 mei 2019 van 15.00 uur tot zaterdag 25 mei 2019 tot 1.30 uur is het op het
grondgebied van Eeklo verboden een vaste standplaats voor het uitoefenen van de leurhandel
of enige andere handelsactiviteit op de openbare weg, openbare plaats of openbaar domein
zonder voorafgaandelijke schriftelijke machtiging van het college van burgemeester en
schepenen in te nemen in een straalvan 500 m rond de festivalzone van de Huysmanhoeve.
Dit verbod is niet van toepassing op vaste handelaars die hun gewone handelsactiviteit
uitoefenen binnen hun normale handels- of verkoopruimten.
2.8.2. Op vrijdag 24 mei 2019 vanaf 15.00 uur tot zaterdag 25 mei 2019 tot 1.30 uur is hetzonder
voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en schepenen verboden op de
openbare weg, openbare plaats of openbaar domein geschriften, prenten, aankondigen,
drukwerken, of voorwerpen uit te delen of te verkopen, te koop te stellen, te verspreiden of

aan te plakken eveneens binnen een straal van 500 m rond de festivalzone van de
Huysmanhoeve.

Artikel 3 -Afwiikinq qeluid
3.1. Het college van burgemeester en schepenen verleent een afwijking van de geluidsnormen van
besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2O12 voor Lekker Diep dat doorgaat op vrijdag
24 mei 2019 in de Huysmanhoeve, Bus 1, 9900 Eeklo.
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Het maximum toegelaten geluidsniveau bedraagt 95 dB (A) LAeq,rsmin en 110 dB (C) Lceq,rs
min (toets¡ngswaarde 102 dB(A) Lrmax,sro*) op de meetplaats zoals bepaald in Art. I van
bijlage 5.32.2. bis van Vlarem ll.
Het toegelaten geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit (elektronisch versterkte
muziek
en achtergrondgeluid in de inrichting) gemeten en geregistreerd worden (meten in LAeq,60min),
Oe añrijking wordt toegestaan tussen 16u30 en 00u30.

3.2.
3.3. Binnen de 7 dagen na het evenement worden de registratiegegevens digitaal (Excel file of
export file) overgemaakt aan de dienst Omgeving, lndustrielaan 2, 9900 Eeklo,
omqevinq@eeklo.be.

Namens het college,
Luc Vandevelde

Meike Van Grembergen
algemeen directeur

bu rgem

Voor eensluidend uittreksel :
voor de burgemeester,
de algemeen directeur
(art. 1 26 nieuwe gem eentewet)
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