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2.8. Vencu¡ltlt¡c Pourtenecurvlenr - Besussu'lc tttzlxe oe uo¡¡oeu¡¡ce vn¡¡c
D.D. 13 AUGUSTUS 2018 VAN MEVROUW INGR|D DE PAGE OP BASIS VAN HET ALGEMEEN
Pounenecteme¡lt - voon xet Houoeru vtru eeru tulrureest rt¡et rtluzlex. tu H¡¡n tul¡¡.
GELEGEN BREMLAAN 35. OP ZATERDAG 1 SEPTEMBER 2018 MET DANSMUZIEK TOT 2.OO UUR
zoNDAG 2 Seprervrsen 2018

Her Collece,
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuhygiene, 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 1 september 2006, zoals gewijzigd bij beslissingen
van 3 juli 2006 en 26 maart 2007, hierna Algemeen Politiereglement genoemd;
Gelet op de aanvraag d.d. 14 juni2018 en de mondelinge vraag d.d. 13 augustus 2018
van mevrouw lngrid De Pnce, wonende Bremlaan 35 te Wezembeek-Oppem, voor het
houden van een tuinfeest met dansavond in haar tuin voor vermoedelijk 140 personen,
met aanvang om 16.00 uur op zaterdag 1 september2Ol8 tot 2.00 uur zondag
2 september 2018;

de

instelling door het Algemeen Politiereglement
Ovenivegende
vergunningsplicht op het produceren van geluid tussen 22.00 uur en 7.00 uur;

van

een

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;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van heden om
toelating te verlenen aan mevrouw lngrid DE Pnce, voor het houden van een tuinfeest
met dansavond, gelegen aan haar woning Bremlaan 35, op zaterdag 1 september 2018
met aanvang om 16.00 uur tot 2.00 uur zondag 2 september 2018, met elektronisch
versterkte muziek, voor vermoedelijk 140 personen;

BesLur:
Art.1

Aan mevrouw lngrid De Pnce, wonende Bremlaan 35 te Wezembeek-Oppem,
onder de voorwaarden bepaald in artikel 2, vergunning te verlenen om in
afruijking van de bepalingen van het Algemeen Politiereglement een tuinfeest
met dansavond, met aanvang om 16.00 uur op zaterdag I september 2018 tot
2.00 uur zondag 2 september 2018 te organiseren, meer bepaald:

Artikel 94: waarbij toelating wordt verleend om op zaterdag 1 september 2018
vanaf 16.00 uur tot zondag 2 september 2018 2.00 uur elektronisch versterkt
geluid, te produceren in haar tuin gelegen Bremlaan 35.
\fr..2

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

a)

b)

c)

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: Zijn 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 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

d)

een

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.

e)

Dit betekent dat sneeuw, rjs, gras of overuvoekerende planten, aarde,
modder of gelijk welke andere materie moet worden veruvijderd; 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 96: Voor het hanteren, laden of lossen van materialen, toestellen
of voorwerpen 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 vooruerpen door hun afmetingen of hun gewicht niet gedragen

f)

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
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
voonvaarden 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
minstens
worden
-

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

Art.4

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

Art.5

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.

Art.6

De betrokken buurtbewoners dienen, door de aanvrager, ten

minste

5 werkdagen vooraf, schriftelijk, conform de taalwetgeving, in beide landstalen

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

De voorzitter,
(get.) Frédéric PErt,

De secretaris,
(get.) Geert RRvn¡RereRs

Voor eensluidend uittreksel,
21 augustus 2018
De algemeen directeur,

Geert
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