UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN HET SCHEPENCOLLEGE

Provincie

Vlaams-Brabant

ZITTING van 14 juni 2017

GEMEENTE

Aanwezig:

de heren en mevrouwen

WEZEMBEEK.OPPEM
De burgemeester - voorzitter: Frédéric PETrr

B

Schepenen:

Fabienne MTNEUR-BoucAu en Dominique MATTHYS-REYNtERS

Secretaris

AoENonpurur

Nicole GEERSEAU-DESMET, Murielle Jnueenr, Jean CRÊvEcoEUR,

2

:

Marc Vnru DEUREN

VeRcuH¡llttc pounenecument - gesttsstt'¡c ll.¡znre ¡¡ruvnntc v¡ru ruevnouw
JouJt¡ Curvls touoeruoe ¡¡¡¡vnnnc toel¡ttt¡c onceus¡le plcxHlcr lru xet
Wnnrruoepnnx op zoruo¡o 25 ¡ut¡l 2017
Her CouecE,

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 14 mei 2007, houdende aanpassing
beslissing van de gemeenteraad van 9 mei 2006, houdende vaststelling Algemeen
Politiereglement, met ingang van 1 september 2006, zoals gewijzigd bij beslissingen
van 3 juli 2006 en 26 maart 2007, hierna Algemeen Politiereglement genoemd;

Gelet op de aanvraag dd. 31 mei 2017 van mevrouw Jolijn Cu¡¡s, wonende
Lange Eikstraat 36 te 1970 Wezembeek-Oppem, waarbij zij de toelating vraagt om een
picknick in het Warandepark te mogen organiseren op zondag 25 juni 2017 met als doel
het samenhorigheidsgevoel tussen buren te bevorderen en waaraan vermoedelijk een
dertigtal personen zullen deelnemen;

Overuvegende

de

instelling door

het Algemeen Politiereglement van

een

vergunningsplicht op iedere privatieve ingebruikneming van de openbare ruimte;
Ovenvegende dat in het Algemeen Politiereglement nog andere verbodsbepalingen en
vergunningsvoorwaarden van toepassing zijn op deze activiteit; dat de aanvraag in
deze zin moet worden aangepast en uitgebreid;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van heden om
toelating te verlenen voor de organisatie van een picknick in het Warandepark op
zondag 25 juni 2017',
Beslurr:

Art.l

Aan

Jolijn Cur¡s,

36

mevrouw
wonende Lange Eikstraat
te
1970 Wezembeek-Oppem, wordt, onder de voon¡vaarden bepaald in artikel2,
vergunning verleend om in añruijking van de bepalingen van het Algemeen
Politiereglement een picknick te organiseren in het Warandepark op zondag
16.00 uur, waaraan vermoedelijk
30 personen zullen deelnemen, meer bepaald:

25 juni 2017, tussen 12.00 uur en

a)

Artikel 40: waarbij toelating wordt verleend om een picknick te houden

het Warandepark op zondag 25 juni 2017, tussen 12.00uur
16.00 uur, voor vermoedelijk een dertigtal personen.

in

en

Art.2

Deze vergunning wordt afgeleverd mits de strikte naleving van volgende
vooruvaarden uit het Algemeen Politiereglement:

a)

Artikel 72: Het

toestand

b)

c)

is

verboden graszoden, planten, aarde, stenen of

materialen weg te nemen op plaatsen die tot het openbaar domein van
de gemeente behoren, zonder daartoe de toelating te hebben gekregen.
Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt dient de oorspronkelijke

te

herstellen

en wordt bestraft met een administratieve

geldboete van maximum 100 EUR.

Artikel 77: Zln verboden op de openbare weg en op plaatsen die voor
het publiek toegankelijk zijn: het parkeren van voertuigen en het plaatsen
van voorwerpen, ook al is dit maar tijdelijk, waardoor de opsporing van,
de toegang tot of het gebruik van waterbronnen voor het blussen van
branden, kan verhinderd of onmogelijk gemaakt worden.
Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een
administratieve geldboete van maximum 200 EUR.

Artikel 78: Het is verboden de signalen voor de identificatie of de
opsporing van waterbronnen voor het blussen van branden, te
beschadigen, te verbergen of te laten verbergen.

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een

d)

administratieve geldboete van maximum 200 EUR.

Artikel 79: De brandkranen, deksels of luiken die de kamers met
brandkranen en putten afsluiten, moeten steeds vrij, goed zichtbaar en
gemakkelijk bereikbaar zijn.

Dit betekent dat sneeuw, ¡js, gras of overwoekerende planten, aarde,
modder of gelijk welke andere materie moet worden verwijderd; deze
onderhoudsverplichting komt ten laste van de personen bedoeld in
artikel 21 van dit reglement en van wie de woningen grenzen aan een
van de voorzieningen die in lid 1 van dit artikel vermeld zrjn.

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een
administratieve geldboete van maximum 120 EUR.

Art.3

Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art.4

Deze vergunning moet tijdens de gehele duur van het evenement ter plaatse
aanwezig zijn en moet op de eerste vraag van de controlerende overheid
getoond kunnen worden.

De secretaris,

De voorzitter,

(get.) Frédéric Perrr

(get.) Marc Vnru Deune¡r
Voor eensluidend uittreksel,
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