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OMGEVING VAN HET

KERKHOF VAN WEZEMBEEK.OPPEM. GELEGEN KERKHOFSTRAAT 50

Her Collece,

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 e-mail d.d. 3 oktober 2017 van de heer Christian DEDUYTSCHAEVER, priester

in de wijk Ban Eik, betreffende zijn aanvraag om toelating te bekomen voor de

organisatie van tweetalige onthaal- en informatieacties ter gelegenheid van Allerheiligen
in de omgeving van het kerkhof van Wezembeek-Oppem, gelegen Kerkhofstraat 50, die
zullen plaatsvinden op woensdag 1 november 2017, van 10.00 uur tot 17.00 uur;

Gelet op het positief advies d.d. 4 oktober 2017 van commissaris Ronny VRt¡ Pee van
de politiezone WornR;

Ovenrvegende de instelling door het Algemeen Politiereglement van een
vergunningsplicht op iedere privatieve ingebruikneming van de openbare ruimte voor
dergelijke bijeenkomsten;
Overwegende 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;
BESLUIT:

Art.l

Aan de heer Christian DeouyrscHAEVER, priester in de wijk Ban Eik in
Wezembeek-Oppem, wordt, onder de voorwaarden bepaald in artikel 2,
vergunning verleend om in aflruijking van de bepalingen van het
Algemeen Politiereglement, tweetalige onthaal- en informatieacties
n.a.v. Allerheiligen te organiseren in de openbare ruimte, in de omgeving van
het kerkhof van Wezembeek-Oppem, gelegen Kerkhofstraat 50, op woensdag
1 november 2017 , van 10.00 uur tot 17.00 uur, meer bepaald:

a)

Artikel 50: waarbij toelating wordt verleend om in de openbare ruimte,

de omgeving van het kerkhof van Wezembeek-Oppem,

in

gelegen
informatieacties
tweetalige onthaalKerkhofstraat
n.a.v. Allerheiligen, voor kerkhofbezoekers te houden op woensdag
1 november 2017, van 10.00 uur tot 17.00 uur in de omgeving van de
Kerkhofstraat;

50,

en

b)
c)

Artikel 56: waarbij toelating wordt verleend voorlopige constructies
(informatiestand) te monteren op woensdag l november 2017, van
10.00 uur tot 17.00 uur, in de omgeving van het kerkhof van
Wezembeek-Oppem, gelegen Kerkhofstraat;
Artikel 117: waarbtl toelating wordt verleend voor een collectieve activiteit

in de openbare ruimte, in de omgeving van het kerkhof van
Wezembeek-Oppem, gelegen Kerkhofstraat, meer bepaald, om
tweetalige onthaal- en informatieacties te houden op woensdag
1 november 2017, van '10.00 uur tot 17.00 uur in de omgeving van de
Kerkhofstraat.

Art.2

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

a)

b)

c)

Artikel 60: Onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen
betreffende stedenbouw is het verboden zonder voorafgaandelijke
schriftehjke vergunning spandoeken, wimpels, lichtslingers, vlaggen of
antennes en parabolen, kabels, apparaten en andere aansluitingen
uitgaand van privé-initiatief op voorgevels van gebouwen of over de
openbare weg te hangen. Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt,
wordt bestraft met een administratieve geldboete van maximum 100 euro.
Artikel 72: Het 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
toestand te herstellen en wordt bestraft met een administratieve
geldboete van maximum 100 euro.
Artikel 77: Z¡n verboden op de openbare weg en op plaatsen die voor het
publiek toegankelijk zijn: het parkeren van voertuigen en het plaatsen van
vooruerpen, 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

d)

administratieve geldboete van maximum 200 euro.

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

e)

administratieve geldboete van maximum 200 euro.

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, rjs, gras

f)

g)

of oven¡voekerende 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 zijn.
Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een
administratieve geldboete van maximum 120 euro.
Artikel 80: lndien een evenement of gelijk welke andere bijeenkomst
georganiseerd wordt in een plaats die voor het publiek toegankeltjk is,
moeten de organisatoren kunnen bewijzen dat het aan de
veiligheidsvoorschriften beantwoordt.
ln toepassing van de regelgeving betreffende brandveiligheid, kan de
burgemeester het evenement verbieden en kan de politie in voorkomend
gevalde inrichting laten ontruimen en sluiten.
Artikel 81 : Onverminderd de toepasselijke wettelijke bepalingen, is het
verboden op plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn, gelijk welke
vooruerpen te plaatsen, te bevestigen of op te hangen die de doorgang in
de trappen, uitgangen of nooduitgangen alsook in de gangen die erheen
leiden, hinderen.

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met

h)

een

administratieve geldboete van maximum 200 euro.

Artikel 96: Voor het hanteren, laden of lossen van materialen, toestellen
of voonverpen die geluiden kunnen voortbrengen, gelden de volgende
principes:
deze voonruerpen moeten gedragen en niet gesleept worden, op de grond
geplaatst en niet geworpen worden;
als deze voorwerpen door hun afmetingen of hun gewicht niet gedragen

kunnen worden, moeten ze uitgerust zijn van een voorziening waardoor
ze geluidloos verplaatst kunnen worden.

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

i)

administratieve geldboete van maximum 100 euro.
Artikel 107: Onverminderd andere reglementaire bepalingen treft eenieder
de nodige maatregelen om lichthinder te voorkomen.
Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht zijn beperkt tot
de noodwendigheden betreffende uitbating en/of veiligheid.
De verlichting is zo geconcipieerd dat niet-functionele lichtoverdracht naar
de omgeving maximaal wordt beperkt.
Klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht zijn op de gebouwen of
onderdelen ervan.

Lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet
overtreffen.

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met

j)

k)

een

administratieve geldboete van maximum 150 euro.

Artikel 111: Onverminderd de toepassing van het Natuurdecreet, is het
verboden, op om het even welke wijze, schade toe te brengen aan fauna
en flora, ze bewust te verstoren of er gedeelten van weg te nemen.
Onverminderd de toepassing van een administratieve boete van
maximum 100 euro, moet wie deze bepaling overtreedt, voor zover
mogelijk, de zaken onmiddellijk in orde brengen, zoniet houdt de
gemeente zich het recht voor het te doen op kosten op risico van de
overtreder.

Artikel 116: Het is verboden in groene ruimtes reclameborden of affiches

te

plaatsen of andere commerciële reclamemiddelen te gebruiken,
behoudens vergunning van het college van burgemeester en schepenen.

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt wordt bestraft met

een

administratieve geldboete van maximum 150 euro.

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.
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