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Vergunning Politiereglement - Beslissing inzake aanvraag van K.W.B.
Wezembeek-Oppem van 2 februari 20lg - aanvraag toelating organisatie
wandeling op zondag 28 april 2019 en het aanbrengen van de
bewegwijzering
Her CouecE,

AGENDAPUNT

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

Brief van K.w.B. WEZEMBEEK-OPPEM van 2 februari 2019 - aanvraag toelating
organisatie wandeling op zondag 28 april2019 en aanbrengen bewegwijzering.
Feiten en context

K.W.B. WEZEMBEEK-OPPEM, met als voorzitter de heer Walter Nijs, wonende
Mechelsesteenweg 166 te 1970 wezembeek-oppem, dient een aanvraag in voor de
organisatie van een wandeling op zondag 28 april2019, tussen 8.00 uur en'15.00 uur,
met vertrek en aankomst aan het GC DE KAM, volgens onderstaande parcours:
- traject 5,6 km:

.

qrondgebiedWezembeek-Oppem:
Bij buiten komen GC DE KAM (R), (RD) Beekstraat, na tunnet Beekstraat L pad
rond vijvertje, pad blijven volgen tot terug op Beekstraat, (L) Beekstraat, aan
Pachthofdreef (L) pad langs vijver, aan kruispunt Beekstraat Lange Eikstraat
overstreken,(R) Lange Eikstraat volgen, (L) Molenweg, (RD) vetdweg volgen
langs kerkhof, aan rondpunt (RD)Wilde Zwanenlaan, (L) Ooievaarslaan, (L)
Houtsniplaan, (R) Warandeberg, (RD) Kerkbergstraat, Kerkbergstraat volgen tot
aan de kerk, (RD)Sint-Pietersplein rond kerk, (RD) Louis Marcetisstraat, (R)
Geburenstraatje, (L) Hendrik Smetsstraat, (R)Wezembeeklaan, Wezembeeklaan
(R) oversteken aan lichten, (RD) Louis Marcelisstraat tot aan Europalaan, (L)
Europalaan, (R)pad naar Beekstraat, (L) Beekstraat.

- traject

.

.

l0

km:

grondgebiedWezembeek-Oppem:
Bij buiten komen GC DE KAM (R), (R)Van Severtaan, (L) Krommestraat, tram
oversteken, (L) veldweg, Lange Eikstraat oversteken en (R), Renbaanlaan en
oversteken (R),
buiten grondgebiedgemeenteWezembeek-Opoem:
(L) dreef naar Kleine Geeststraat, (R) Kleine Geeststraat, (R) Nachtegalenhof,
einde (RD) pad, (RD) bospad tot aan Mechelsesteenweg, Mechelsesteenweg
oversteken via zebradpad (L), (R)en pad naar Beekstraat nemen, (R)
Beekstraat, achter Beekstraat 76 (laatste huis) pad naar Jagerstraat, (R)
Jagerstraat, einde Jagerstraat (L)Tenarenbergstraat, aan Hermelijnlaan (RD)
verharde veldweg, (RD)oudergemseweg, (RD)veldweg tot ingang tunnel, door
tunnel gaan en pad rechtdoor blijven volgen langs uitkijktoren vijver en bos
(andere paden zijn aangeduid alleen voor golfers), vanaf bos veldweg richting
Museumlaan,
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grondgebiedWezembeek-Oooem:

Grensstraat oversteken, (RD)
Leuvensesteenweg toi voor tankstation, (R) naar parking Bar des Amis'
achteraan oospao, (R) Dieweg, (RD)tot Hubert Verbomenstraat, (L) Hubert
Verbomenstraat, (RD) veldweg, (R) Vosberg, (RD) Vosberg, aan
Mechelsesteen*eg 1no¡ vosuerg, aan Kloosterlaan (L)vosberg, (L) Cederlaan'
aan nr. I (R) pact, ãp ptáint¡e naar (l), (R) Heldenlaan, (RD) Kalestraat, (R) Jan
BaPtist OverlooPstraat.

@sesteenweg,

Er worden 180 deelnemers verwacht.

Zij vragen eveneens de toelating voor het aanbrengen vqn d9 bewegwijzerilq op Yt!q99
vanaf 17.00 uur en-zaterdag 27 april zbtg, oie zij op maandag29 april2019
ió

^tp¡2019
verwijderen.
zullen

Juridische gronden

v.an d9
Besluit van de gemeenteraad van 14 mei 2007, houdende aanpassing beslissing
met
Politiereglem-ent'
Algemeen
vaststelling
l"reãntãruad îan 9 mei 2006, houdende
juli
maart
26
2006,
3
van
gewijzigd
besfissingen
bij
zoals
200G,
i"d;g van 1 september
ZõOl"en 17 december 2018, hierna Algemeen Politiereglement genoemd.

Advies

oã fotitiezone Wokra geeft, per e-mail van 19 maart 2019, een gunstig advies.

Argumentatie
op
Doãr de instelling van het Algemeen Politiereglement is er een vergunningsplicht
iedere privatieve ingebruikneming van de openbare ruimte'

Het Algemeen

Politiereglement voorziet

u"rgunÀ'ñgtvoorwaardèn diä van toepassing zijn
deie zin te worden aangepast en uitgebreid'

nog andere verbodsbepalingen 9n
o[

deze activiteit' De aanvraag dient

in

BEslulr
Nijs'
Artikel 1: Aan K.W.B. WEZEMBEEK-OPPEM, met als voorzitter de heer Walter
de
onder
wordt,
Wezembeek-oppem,
1970
te
166
Mechelseste"n*"g
wonende
parcours.op
de
betreft
wat
voor
voorwaarden bepaald in artiÈel 2, vergunning verleend,
va.n. het
rrãi gronogebied van Wezembeek-oppem, óm in afwijking van de bepalingen
venruacht' op
worden
180
deelnemers
waarbij
wanóeling,
een
Áig#;";þolitiereglement,
DE
råîãug 2SaprilZOîg, tussen 8.00 uuren tS.OO uúr, metvertrek en aankomst in GC
vrijdag
op
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openbare
in
de
KAM, én voor het aanbiengen van de bewegwijzering
29
26 áór¡l 2019 vanaf tZ.OO u"ur en zaterdag 2i aprilZOlg en verwijdering op maandag
april 2019, met volgende Parcours
:

- traject 5,6 km:

.grondgebied Wezembeek-OPPem:
L pad rond .. .
Bij buiten komen GC DE KAM (R), (RD) Beekstraat, na tunnel Beekstraat
- (L)
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.--.
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- traject 10 km:

.grondgebied Wezembeek-Oppem:
Bij buiten komen GC DE KAM (R), (R)Van Severlaan, (L) Krommestraat, tram
oversteken, (L) veldweg, Lange Eikstraat oversteken en (R), Renbaanlaan en oversteken
(R),

.buiten grondgebied gemeente Wezembeek-Oppem:
(L) dreef naar Kleine Geeststraat, (R) Kleine Geeststraat, (R) Nachtegalenhof, einde (RD)
pad, (RD) bospad tot aan Mechelsesteenweg, Mechelsesteenweg oversteken via
zebradpad (L), (R)en pad naar Beekstraat nemen, (R) Beekstraat, achter Beekstraat 76
(laatste huis) pad naar Jagerstraat, (R) Jagerstraat, einde Jagerstraat (L)
Terwenbergstraat, aan Hermelijnlaan (RD)verharde veldweg, (RD)Oudergemseweg,
(RD) veldweg tot ingang tunnel, door tunnel gaan en pad rechtdoor blijven volgen langs
uitkijktoren vijver en bos (andere paden zijn aangeduid alleen voor golfers), vanaf bos
veldweg richting Museumlaan,

.grondgebied Wezembeek-Oppem:
(R) Museumlaan, (RD) tot Leuvensesteenweg, Grensstraat oversteken, (RD)
Leuvensesteenweg tot voor tankstation, (R) naar parking Bar des Amis, achteraan
bospad, (R) Dieweg, (RD) tot Hubert Verbomenstraat, (L) Hubert Verbomenstraat, (RD)
veldweg, (R)Vosberg, (RD) Vosberg, aan Mechelsesteenweg (RD)Vosberg, aan
Kloosterlaan (L)Vosberg, (L) Cederlaan, aan nr. B (R) pad, op pleintje naar (L), (R)
Heldenlaan, (RD) Kalestraat, (R) Jan Baptist Overloopstraat.
meer bepaald:

a)

Artikel48: waarbijtoelating wordt verleend bewegwijzering aan te brengen in de
openbare ruimte, meer bepaald in de straten van de gevolgde parcours n.a.v. de
wandeling op zondag 28 april2019;
b) Artikel 51: waarbij toelating wordt verleend voor de organisatie van de wandeling
op zondag 28 april 2019 met bovenvermelde parcours;
c) Artikel 52: waarbij toelating wordt verleend voor de organisatie van de wandeling
op zondag 28 april 2019 met bovenvermelde parcours.
Artikel 2: Deze vergunning wordt afgeleverd mits de strikte naleving van volgende
voonruaarden uit het Algemeen Politiereglement:

.

.

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.
Artikel 90: Zijn verboden op de openbare weg en op plaatsen die voor het publiek
toegankelijk zijn: het parkeren van voertuigen, het plaatsen van voorwerpen, ook
al is dit maar tijdelijk, en alle andere handelingen waardoor de opsporing van, de
toegang tot, de signalisatie van 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.

.

Artikel 91: 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, ijs, gras of ovenvoekerende planten, aarde,
modder of gel'ljk welke andere materie moet worden verwijderd; deze
onderhoudsverplichting komt ten laste van de personen bedoeld in artikel 15 van
dit reglement en van wie de woningen grenzen aan een van de voorzieningen die
in lid 1 van dit artikel vermeld zijn.
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Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een
administratieve geldboete van maximum 150 euro'

.

Artikel 92: lndien een evenement, zoals een fuif, dansfeest of gelijk welke andere
bijeenkomst georganiseerd wordt in een plaats die voor het publiek toegankelijk
is, moeten de organisatoren kunnen bewijzen dat het aan de
veilighcidcvoorsohrifton boantwoordt.
ln toepassing van de regelgeving betreffende brandveiligheid, kan de
burgemeester het evenement verbieden en kan de politie in voorkomend geval
de inrichting laten ontruimen en sluiten.

Artikel 3: Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

4: Deze vergunning moet tijdens de gehele duur van het evenement ter plaaise
aanwezig zijn en moet op de eerste vraag van de controlerende overheid getoond

Artikel

kunnen worden.

aangewezen-bu rgemeester
(get.) Frédéric Petit

algemeen directeur
(get.) Geert Raymaekers
Voor eensluidend uittreksel,
De algemeen directeur

08,

0¿

20lg

De

Petit
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