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Gollege van burgemeester en schepenen

dinsdag 25 juni 2019

Vrije Tijd - Evenementen
geluidsafwijking.

-

Helden in het Park (1,8,15,22 augustus 2019) - politiereglement +

Aanwezig
Luc Vandevelde, Chr¡stophe De Waele, Bob D'Haeseleer, Marc Windey, Ann Van den Driessche, lsaura Calsyn, Meike Van
Grembergen

Afwezigen
Danny Smessaert

BEVOEGDHEID

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd op grond van artikel 56 van het decreet
lokaal bestuur;
JURID¡SCH KADER
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninkltjk besluit van 16
maart 1968;
Het koninklijk besluit van I december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer;
Het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
De ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
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 1 juni 1995 van de Vlaamse regering houdende algemene en sectorale bepalingen
inzake milieuhygiëne (Vlarem ll) en zijn wijzigingen;
Het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en zijn wijziging;
Het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012tol wijziging van het koninklijk besluit van
24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private
inrichtingen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari l99l houdende

vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse Regering van I juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen
inzake milieuhygiëne, wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen.
MOTIVERING

Op 1,8,15,22 augustus wordt Helden in het Park georganiseerd
Er werd een aanvraag ingediend door de muziekclub N9/ vzw Driewerf Hoera, verantwoordelijke
Jelle De Clerck, Balgerhoeke 5 te 9900 Eeklo, voor het organiseren van Helden in het Park 2019
van I t.e.m. 22 augustus 2019.
De organisatie van Helden in het park vraagt geluidsafwijking.
Helden in het Park 2019 wordt georganiseerd in het Heldenpark, kadastraal bekend Eeklo, 1e
afdeling, sectie D, nr.262lV, Oostveldstraat, 9900 Eeklo.
Er moet een afwijking van de geluidsnormen worden aangevraagd voor het spelen van muziek van
meer dan B5 dB (A) LAeq,lsmin in een openbare inrichting.
Tevens dienen maatregelen genomen worden om het parkeren in goede banen te leiden.

ADVIES
Advies van de politie van 15 maart 2019
-> positief
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BESLISSING
Artikel 1 . Parkeerreqelinq:
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:
Heldenpark
1.2. Deze maatregelen worden kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van

o

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 woensdag 31 juli 2019 van 9.00 uur tot 20.00 uur.
1 .4. De organisatie zal zelf de borden in front plaatsen op de nodige parkeerplaatsen (levering WCunit).

1.5. Het parkeren in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan, is voorbehouden voor
voertuigen waarop op de binnenkant van de voorruit de gemeentelijke parkeerkaart is
aangebracht:
Heldenpark.

.

1.6. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het
type E9a met onderbord 'PARKEERKAART', voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen
(type X) en voorzien van de reglementaire onderborden waarop de tijdsvork is aangebracht.
1.7 . Deze maatregel is van toepassing op:

¡ donderdag 1 augustus 2019 van 14.00 uur tot vrijdag 2 augustus 2019 tot 02.00 uur
. donderdag B augustus 2019 van 14.00 uur tot vrijdag 9 augustus 2019 tot 02.00 uur
¡ donderdag l5 augustus 2019 van 14.00 uur tot vrijdag 5 augustus 2019 tot 02.00 uur
. donderd ag 22 augustus 2019 van 14.00 uur tot vrijdag 22 augustus 2019 tot 02.00 uur
1'8. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:
o Sportlaan, tussen de Burgemeester Lionel Van Dammelaan en de Oostveldstraat (pare
huisnummers)
o Kottemstraat (pare.huisnummers)
¡ Lekestraat, tussen de Zwembadstraat en de Kottemstraat (onpare huisnummers)
o Oostveldstraat 162, oprit zwembad (uitgezonderd hulpdiensten).
1

1.9.

Deze maatregelen worden 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.
1.10. Het parkeren in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan, is voorbehouden voor
voertuigen waarop op de binnenkant van de voorruit de gemeentelijke parkeerkaart is
aangebracht:

o

Kottemstraat(onparehuisnummers).

1.11. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het
type E9a met onderbord 'PARKEERKAART', voorzien van begin., herhalings- en eindpijlen
(type X) en voorzien van de reglementaire onderborden waarop de tijdsvork is aangebracht.

1.12. Er wordt een mindervalidenparking georganiseerd in volgende straten en pleinen of gedeeltes
ervan:

o

Kottemstraat, VIJF parkeerplaatsen vanaf het kruispunt met de Oostveldstraat 1.13.
Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden
van het type E9a met pictogram 'personen met een handicap'.
1.14. Deze maatregelen zijn van toepassing op:
donderdag 01 augustus 2019 van 14.00 uur tot vrijdag 02 augustus 2019 tot 02.00 uur
donderdag 0B augustus 2019 van 14.00 uur tot vrijdag 09 augustus 2019 tot 02.00 uur
donderdag l5 augustus 2019 van 14.00 uur tot vrijdag 15 augustus 2019 tot 02.00 uur
donderdag ZZ augustus 2019 van 14.00 uur tot vrijdag 22 augustus 201 9 tot 02.00 uur.
Artikel 2. Openbare orde

o
.
.
.

@rafenoptijdvoldoendeaandachtteschenkenaanhetveiligheidsaspect

van het festival.

De organisatoren dienen 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
invulformulier
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evenementen' dat terug te vinden is op de website van het FOD Binnenlandse Zaken.
(https://crisiscentrum.be:nl:inhoud:multidisciplinaire-vragenlijst-voor-organisatoren-vanevenementen).
2. 1 . Verkeersmaatreoelen :
Zie punt 1. Parkeerregeling
2.2. Festivalzone en bewakinosopdrachten:

2.2.1. De festivalzone 'Het Heldenpark' begrensd door d.e Oostveldstraat, de Sportlaan, het
scoutspad en het Zonnepad wordt op:
. donderdag 01 augustus 2019 vanaf 14.00 uur tot vrijdag 02 augustus 2019 tot 02.00 uur
¡ donderdag 0B augustus 2019 vanaf 14.00 uur tot vrijdag 09 augustus 2019 tot 02.00 uur
. donderdag 15 augustus 2019 vanaf 14.00 uur tot vrijdag l5 augustus 2019 tot 02.00 uur
¡ donderdag 22 augustus 2019 vanaf 14.00 uur tot vrijdag 22 augustus 2019 tot 02.00 uur
de zone waarin bewakingsopdrachten kunnen worden uitgeoefend in de zin van artikel 11 van
de wet van 10 april 1990.
Deze zone mag afgebakend worden door middel van herashekkens.
Voorafgaandelijk aan het festival zal een grondige sweep van het terrein gebeuren alvorens
dit wordt opengesteld voor het publiek.
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
werd 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 B, $3 van de
bewakingswet.

2.2.5.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.
2.2.6. Elke festivalganger 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
afgebakende festivalzone.

2.2.7. De bezoekers aan het festival zijn gebonden aan het festivalreglement. De organisator van
het evenement behoudt het recht om eenieder ten allen tijde de toegang tot het terrein te

ontzeggen indien hiertoe voldoende grond bestaat. Het festivalreglement zal duidelijk
geafficheerd worden aan de ingang van de festivalzone en vooraf beschikbaar zijn op de
officiële facebookpagina van het evenement.
2.2.8. Het maximum aantal toegelaten personen tot het evenement wordt vastgelegd op 3000
personen gelet op de netto beschikbare oppervlakte.
2.3. Orqanisator:
2.3.1. Het moet steeds duidelijk zijn en op papier vastliggen wie de organisator is. Zijn verplichtingen
en verantwoordelijkheden dienen schriftelijk vastgeleþd te worden.

2.3.2. De organisator voorziet in voldoende veiligheidspersoneel en dit met een minimum van 06
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
gebruikt is verplicht:
o 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
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2.4.2. Al naargelang de toegestane maximumnorm dient de organisatie bijkomende maatregelen te
nemen die wettelijk bepaald worden.
2.4.3. De politie is ten allen tijde gemachtigd om het geluidsniveau te laten aanpassen mocht dit
noodzakel ijk worden geacht.
2.5. Drank en qlazen - sluitinqsuur:

2.5.1. Het gebruik van glazen in de festivalzone wordt zo veel mogelijk afgeraden. lndien er toch
geserveerd wordt in glas dient er een regelmatige ophaling te gebeuren. Het gebruik van
plastieken bekers of petflesjes wordt zo veel mogelijk aanbevolen.
2.5.2.Het aanbieden, het zij gratis, hetzij tegen betaling van sterke dranken aan -lSjarigen en
dranken waarvan het effectieve alcoholvolumegehalte hoger is dan 0.5% aan -l6jarigen, is
verboden.

2.5.3. Het einduur

van het festival is bepaald om 01.00 uur. Het is aangewezen om

een

uitdoofscenario te voorzien en dit kenbaar te maken aan de bezoekers van het evenement.
2.6. Ambulante handel:
2.6.1. Op volgende tijdstippen:
donderdag 1 augustus 2019 van 14.00 uur tot vrijdag 02 augustus 2019 tot 02.00 uur
donderdag 8 augustus 2019 van 14.00 uur tot vrijdag 09 augustus 2019 tot 02.00 uur
donderdag 15 augustus 2019 van 14.00 uur tot vrijdag 15 augustus 2019 tot 02.00 uur
donderdag 22 augustus 2019 van 14.00 uur tot vrijdag 22 augustus 2019 tot 02.00 uur
is het op het grondgebied van Eeklo verboden om een vaste standplaats voor het uitoefenen

.
o
.
.

van leurhandel of enige andere handelsactiviteit op de openbare weg , openbare plaats of
openbaar domein in te nemen zonder voorafgaandelijke schriftelijke machtiging van het
college van burgemeester en schepenen in een straal van 500 meter rond de festivalzone of
op de parking aan de stedelijke sporthal.
Dit verbod is niet van toepassing op vaste handelaars die hun gewone handelsactiviteiten

uitoefenen binnen hun normale handels- of verkooppunten.
2.6.2. Op volgende tijdstippen:
donderdag I augustus 201 9 vanaf 14.00 uur tot vrijdag 02 augustus 2019 tot 02.00 uur
donderdag 8 augustus 2019 vanaf 14.00 uur tot vrijdag 09 augustus 2019 tot 02.00 uur
donderdag I 5 augustus 2019 vanaf 14.00 uur tot vrijdag I 5 augustus 2019 tot 02.00 uur
donderdag 22 augustus 2019 vanaf 14.00 uur tot vrijdag 22 augustus 2019 tot 02.00 uur
is het verboden om op de openbare weg, openbare plaats of openbaar domein geschriften,
prenten, aankondigingen, drukwerken of voorwerpen uit te delen of te verkopen, te koop te
stellen, te verspreiden of aan te plakken zonder voorafgaande vergunning van het college van
burgemeester en schepenen in een straal van 500 meter rond de festivalzone of op de parking
aan de stedelijke sporthal.
2.7. Druqs
2.7.1. Er is een nultolerantie naar het bezit, gebruik en dealen van drugs.
2.8. Bestuurliike maatreqelen
2.8.1. Het veiligheidspersoneel houdt in het bijzonder toezicht op bovenstaande bestuurlijke
maatregelen die van toepassing zijn in de afgebakende festivalzone.
controle aan de ingang
rapporteren van drank- en drugsmisbruik in de evenementenzone
extra aandacht voor rugzakken en grote tassen
Bovenstaande verboden die nog niet sanctioneerbaar zouden ziin door het algemeen
politiereglement dienen het vooruverp uit te maken van een specifiek GAS-reglement.

.
o
o
o

o
.
o

0

Artikel3
Het college van burgemeester en schepenen verleent een afiruijking.van de geluidsnormen van
besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012voor Helden in het Park 2019 dal doorgaat
van I t.e.m 22 augustus 2019 in het Heldenpark, kadastraalbekend Eeklo, 1e afdeling, sectie D, nr.
262N, Oostveldstraat, 9900 Eeklo.
Het maximum toegelaten geluidsniveau bedraagt 100 dB (A) LAeq,60min en 112, dB (C) Lceq,6o m¡n
(toetsingswaarde 107 dB(Ai LAma,,sro*) op de meetplaats zoals bepaald in Art. 1 van bijlage
5.32.2. bis van Vlarem ll.
Het toegelaten geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit (elektronisch versterkte muziek
en achtérgrondgeluid in de inrichting) gemeten en geregistreerd worden (meten irì Lreq,som¡n).
Artikel4
De afwijking wordt toegestaan tussen 19u00 en 1u00.
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Artikel5
Binnen de 7 dagen na het evenement worden de registratiegegevens digitaal (Excel file of
export file) overgemaakt aan de dienst Omgeving, Industrielaan 2, 9900 Eeklo,
omqevinq@eeklo.be
maakt aan de dienst Omgeving, lndustrielaan 2, 9900 Eeklo, omgeving@eeklo.be.
Het college wenst dat de organisator een brief rondstuurt naar de buurtbewoners.

Namens het college,
Luc Vandevelde
bu rgem eester-voorzitter

Meike Van Grembergen
algemeen directeur

Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de algemeen directeur wd.
(artikel 279 decreet lokaal bestuur)
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