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Aanvraag Défi Wezembeek-Oppem - organisatie paaseierenraap voor de
kinderen van de gemeente in Warandepark op zondag 31 maart 2019
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Voorgeschiedenis
Brief van 22lebruari 2019 van Défi Wezembeek-Oppem
speelplein Warandepark - zondag 31 maart 2019.
Feiten en context

Défi

Wezembeek-Oppem, Elisabethlaan

-

organisatie paaseierenraap

56 te 1970

Wezembeek-Oppem,

vertegenwoordigd door de heer Olivier MINGERS, secretaris, vraagt toelating om een
paaseierenraap voor de kinderen van de gemeente te organiseren in de speeltuin van het

Warandepark op

zondag

31

maart

2019

om

10.30 uur, en waarvan de deelname volledig gratis is, gevolgd door een 'drink'om 11.00

uur en einde voozien om 13.00 uur. Zij engageren zich om het speelplein in een
onberispelijke staat van netheid te verlaten.

Juridische gronden
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 2006,26 maarl
2007 en 17 december 2018, hierna Algemeen Politiereglement genoemd.

Argumentatie
Op iedere privatieve ingebruikneming van de openbare ruimte rust een vergunningsplicht
door het Algemeen Politiereglement.

ln het Algemeen Politiereglement zijn er nog andere verbodsbepalingen en
vergunningsvoorwaarden van toepassing op deze activiteit; dat de aanvraag in deze zin
moet worden aangepast en uitgebreid.

Beslurr
Artikel 1: Aan Défi Wezembeek-Oppem, Elisabethlaan 56 te 1970 Wezembeek Oppem,
vertegenwoordigd door de heer Olivier MINGERS, secretaris, wordt, onder de
voon¡uaarden bepaald in artikel 2, vergunning verleend voor een gedeeltelijke inname van
het openbare domein, met name een paaseierenraap voor kinderen van de gemeente
Wezembeek-Oppem op zondag 31 maart 2019 om 10.30 uur, gevolgd door een 'drink'
om 1 '1 .00 uur en einde voorzien om 13.00 uur, aan de speeltuin in het Warandepark,
meer bepaald:
a) Artikel 48 $1: waarbij toelating wordt verleend om affiches of een aankondigingsbord te
plaatsen in het Warandepark voor de paaseierenraap op zondag 31 maart 2019.
b) Artikel 61: waarbij toelating wordt verleend voor de ingebruikname van de openbare
ruimte voor een paaseierenraap voor kinderen van de gemeente Wezembeek-Oppem,
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gevolgd door een 'drink' om 1 1.00 uur en einde voozien om 13.00 uur, in de speeltuin
van het Warandepark.
c) Artikel 140: waarbij toelating wordt verleend voor de ingebruikname van de openbare
ruimte voor een paaseierenraap voor kinderen van de gemeente Wezembeek-Oppem,
gevolgd door een 'drink' om 11.00 uur en einde voorzien om 13.00 uur, in de speeltuin
van het Warandepark.

Artikel 2'. Deze vergunning wordt afgeleverd mits de strikte naleving van volgende
voonruaarden uit het Algemeen Politiereglement:

a)Artikel 86: 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, wordt bestraft met een administratieve
geldboete van maximum 150 euro.
b) Artikel 90: 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 250 euro.
c)Artikel 108:Voor het hanteren, laden of lossen van materialen, toestellen of
voorwerpen 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 vooziening waardoor ze
geluidloos verplaatst kunnen worden.
Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve
geldboete van maximum 150 euro.
d) Artikel 134: Het verboden, op om het even welke wijze, schade toe te brengen aan
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Onverminderd de toepassing van een administratieve boete van maximum 150 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 en op risico
van de overtreder.

Artikel 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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