UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN HET SCHEPENCOLLEGE

Provincie

Vlaams-Brabant

ZITTING van 29 maart 2018

GEMEENTE

Aanwezig:

de heren en mevrouwen

WEZEMBEEK-OPPEM
De burgemeester-voorzitter : Frédéric

Schepenen:

@

Nicole GEERSEAU-DESMET, Murielle JAUBERT, Jean CRÊvEcoEUR,
Fabienne MTNEUR-BoucAu en Dominique MATTHYS-REYNIERS

Secretaris:
AcEruonpurur

PETTT

3.

Marc VAN DEUREN

VERGUNNTNG PoLTnEREGLEMENT - BEsLtsstN G INZAKE AANVRAAG D.D.16 MAART
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VA¡¡

vaN HEr Arceuepru PoLTIEREGLEMENT DE HEER MrRc Derr¡euLEMEEsrER oP
VOOR HET HOUDEN VAN EEN VERJAARDAGSFEEST MET MUZIEK. IN ZIJN WONING EN ÏUIN.
GELEGEN BOS VAN HOUTHULSTLAAN. OP VRUDAG 25 MEI 2018
Her Collece,
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, in het bijzonder hoofdstuk 6.7;

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 I september 2006, zoals gewijzigd bij beslissingen van
3 juli 2006 en 26 maart 2007, hierna Algemeen Politiereglement genoemd;
Gelet op de aanvraag d.d. 16 maart2018 van de heer Marc Den¡eulrn¡EESTERvoor het
houden van een verjaardagsfeest, meer bepaald voor zijn 65ste verjaardag en zijn
pensionering, in zijn woning, gelegen Bos Van Houthulstlaan '18, op vrijdag
25 mei 2018, waarop een 40{algasten worden verwacht, met aanvang om 19.00 uur,
met aanwezigheid van een foodtruck, die zich zal bevinden tegenover zijn woning aan
de overzijde van de straat en die uitsluitend de traiteurdienst voor het verjaardagsfeest,

van

19.00

uur tol 22.00uur, zal verzorgen; tijdens het feest zal er

overwegend

achtergrondmuziek gespeeld worden tot 1 .00 uur zaterdag 26 mei 2018;

Gelet op de e-mail d.d. 19 maart 2018 van commissaris RonnyVnru Pee van de
politiezone Wornn, waarbij hij een gunstig advies meedeelt;
Overwegende

de

instelling door

het

Algemeen Politiereglement

van

een

vergunningsplicht op het produceren van geluid tussen 22.00 uur en 7.00 uur;
Overuvegende dat in het Algemeen Politiereglement nog andere verbodsbepalingen en
vergunningsvoon¡vaarden 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 aan de heer Marc DeueulevrESTER voor het houden van een
verjaardagsfeest, meer bepaald voor zijn 65ste verjaardag en zijn pensionering, in zijn
woning, gelegen BosVan Houthulstlaan 18, op vrijdag 25 mei 2018, waarop een
40-talgasten worden ven¡vacht, met aanvang om 19.00 uur, met aanwezigheid van een
foodtruck, die zich zal bevinden tegenover zijn woning aan de overzijde van de straat en
die uitsluitend de traiteurdienst voor het verjaardagsfeest, van 19.00 uur tot 22.00uur,
zal verzorgen en voor het spelen van muziek tot 1 .00 uur zaterdag 26 mei 2018;

Beslurr:
Art.1

Aan de heer Marc Deveulen¡eESTER, wonende BosVan Houthulstlaan 18,
wordt, onder de voon¡vaarden bepaald in artikelen 2 en 3, vergunning verleend
om in afwijking van de bepalingen van het Algemeen Politiereglement een

verjaardagsfeest, met aanvang
65ste

verjaardag

en zin

om 19.00 uur, meer bepaald voor

pensionering,

in zrjn woning,

zijn

gelegen

BosVan Houthulstlaan 18, op vrijdag 25 mei 2018, waarop een 40talgasten
worden verwacht, met aanvang om 19.00 uur, met aanwezigheid van een
foodtruck, die zich zal bevinden tegenover zijn woning aan de overzijde van
de straat en die uitsluitend de traiteurdienst voor het verjaardagsfeest, van
19.00 uur tot 22.00uur, zal verzorgen en voor het spelen van muziek tot
I .00 uur zaterdag 26 mei 2018, meer bepaald:
Artikel 94: waarbij toelating wordt verleend om op vrijdag 25 mei201B tussen
19.00 uur en 1.00 uur zaterdag 26 mei2018 elektronisch versterkt geluid te
produceren in zijn woning gelegen Bos Van Houthulstlaan 18.
Art.2

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

a)

Artikel 96 - Voor het hanteren, laden of lossen van materialen, toestellen
of voonruerpen die geluiden kunnen voortbrengen, gelden de volgende
principes:
deze voorwerpen 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

b)

een

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

een

administratieve geldboete van maximum 150 euro.
Art.3

Deze vergunning wordt afgeleverd mits de strikte naleving van volgende
voorwaarden i.h.k.v. leefmilieu m.b.t. geluidsevenementen, meer bepaald:
het geluidsdrukniveau in de inrichting blijft beperkt tot 85 dB(A) LAeq,

-

15min.

- er wordt een verantwoordelijke als aanspreekpunt voor de
toezichthouders aangesteld, deze contactgegevens van deze persoon
worden
minstens
-

24 uur voor aanvang aan de toezichthouders overgemaakt.
voortgebrachte afualstoffen worden ingezameld en aangeboden volgens
de richtlijnen van de intercommunale lxreRze (02 721 07 31,
info@interza.be).

Art.4

Art.5

Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden. De openbare
en vlotte doorgaan dient te allen tijde te worden gegarandeerd.

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

De betrokken buurtbewoners dienen, door de aanvrager, ten

Art.6

5

werkdagen vooraf, schriftelijk, conform

minste
beide

de taalwetgeving, in

landstalen met voorrang voor het Nederlands, ingelicht te worden van de te
verwachte hinder.

De secretaris,

(get.) Marc

De voorzitter,

(get.) Frédéric Perrr

VRru DeuReru
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4 april2018
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rédéric Perrr

