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GEMEENTE

Aanwezig:

de heren en mevrouwen

WEZEMBEEK.OPPEM
De burgemeester-voorzitter:

B

Schepenen:

NicoIeGEERSEAU-DESMEr,

JeanCRÊvEcoEUR,

Fabienne MTNEUR-BoucAu en Dominique MATTHYS-REYNTERS

Secretaris:
AoeruoRputrtt

Frédéric PETrT

2.

Geert RAYMAEKERS

VencuruHrrue PouneRecleru¡ent - Besussr¡rc r¡rznxe rnrvRnnc o.o. 20 nucusrus 2018
vAN DE HEER LloruEl- Vn¡l Rooe vaN Bnnssenle
ExpeRreruce. cELEGEN
oe Bunauneu¡nN 45
1970 WezeMseex-OppeM. op e¡srs vn¡¡ xer ALoeruee¡¡
Pounenecuuent - voon net nouoel veru oe opeu¡lc luet nvoruoreest op z¡teno¡c

re

Tte

I sepreueen2018
Her Couece,

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 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 20 augustus 2018 van de heer LionelVR¡r Rooe van
BRASSERTE Tne Expenreruce, gelegen de Burburelaan 45 te 1970 Wezembeek-Oppem,
waarbij hij de toelating vraagt om de opening met avondfeest te organiseren op
zaterdag 1 september 2018, met als aanvang een diner gevolgd door een avondfeest
vanaf 22.30 uur tot 3.00 uur zondag 2 september 2018 voor ongeveer 1 10 personen;

Overuvegende de instelling door het Algemeen Politiereglement van een
vergunningsplicht op de exploitatie van horeca-inrichtingen en het gebruik van
elektronische versterkte muziek in deze inrichtingen op zaterdag en zondag vanaf
02.00 uur tot 07.00 uur;
Overuvegende dat in het Algemeen Politiereglement nog andere verbodsbepalingen en
vergunningsvoorwaarden van toepassing zrjn 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 Lionel VAN RoDE van BRRssenre THr Expenre¡¡ce,
gelegen de Burburelaan 45 te 1970 Wezembeek-Oppem, voor het houden van de
opening, met avondfeest op zaterdag 1 september 2018, met als aanvang een diner
gevolgd door een avondfeest vanaf 22.30 uur tot 3.00 uur zondag 2 september 2018,
voor ongeveer 1 10 personen;

Beslult:
Art.1

Aan de heer Lionel VAN RoDE van BnRssenre TnE ExpeRleNce, gelegen
de Burburelaan 45 te 1970 Wezembeek-Oppem, wordt, onder de
voon¡vaarden bepaald in artikel2, vergunning verleend om in añrvijking van de
bepalingen van het Algemeen Politiereglement de opening gevolgd door een

avondfeest, met als aanvang een diner gevolgd door een avondfeest vanaf
zaterdag
organiseren
22.30 uur,
bovenvermeld adres,
1 september 2018 tot 3.00 uur zondag 2 september 2018, meer bepaald:
a) Artikel 94: waarbij toelating wordt verleend om op zaterdag 1 september
20'18 tussen 18.00 uur en 3.00 uur zondag 2 september 2018 elektronisch
versterkt geluid te produceren in BRnssenle THe ExpeRler.¡ce, gelegen
de Burburelaan 45;

te

op

op

verleend om op zondag
2 september 2018 elektronisch versterkte muziek te gebruiken tot 3.00 uur
in Bnnssenre Tne ExpeRrENcE, gelegen de Burburelaan 45;
Artikel 10locties: waarbij toelating wordt verleend om de opening, meer
bepaald een diner gevolgd door een avondfeest vanaf 22.30 uur te
organiseren op zaterdag 1 september 2018 tot 3.00 uur zondag
BRRsseRrE THe ExpeRreruce, gelegen
de
september 2018
de Burburelaan 45 te 1970 Wezembeek-Oppem.

b) Artikel 101ter: waarbij toelating wordt

c)

2

Aft.2

in

in

Deze vergunning wordt afgeleverd mits de strikte naleving van volgende
voon¡vaarden uit het Algemeen Politiereglement:

a)

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 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

b)

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
i. h.k.v. leefmilieu m.b.t. geluidsevenementen, meer bepaald:
het geluidsdrukniveau in de inrichting blijft beperkt tot 85 dB(A) LAeq,

voonrvaarden

-

15min.,

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

24 uur voor aanvang aan de toezichthouders overgemaakt,
voortgebrachte afualstoffen worden ingezameld en aangeboden volgens
richtlijnen van
intercommunale INTERzA (0272107 31,

de

info@interza. be).

de

Art.4

Deze vergunning wordt afgeleverd onder voorwaarde dat de aanvrager steeds
alle veiligheidsvoorschriften in acht neemt, meer bepaald i.h.k.v. de veiligheid
van de bezetters, waarbij desgevallend de vlotte en veilige evacuatie der
aanwezigen steeds afhankelijk zal zijn van de zorgzaamheid, het
veiligheidsbesef en de organisatiezin van de organisatoren.

Art.5

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

Art.6

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 secretaris,

De voorzitter,

(get.) Frédéric Perrr,

(get. ) Geert RAYMAEKERS

Voor eensluidend uittreksel,
27 augustus 2018
De algemeen directeur,

RRyn¡Rerens

emeester,

PErrr

