UITTREKSEL U¡T DE NOTULEN
VAN HET SCHEPENCOLLEGE

Provincie

Vlaams-Brabant

ZITTING van 25 april 2019

GEMEENTE

WEZEMBEEK.OPPEM

Aanwezig

de heren en mevrouwen

aangewezen-burgemeester:

Frédéric Petit

schepenen:

Béatrice Bernard , Murielle Jaubert , Fabienne
Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers

algemeen

17.

AcEruoRpuNt

directeur:

Geert Raymaekers

Vergunning Politiereglement - Beslissing inzake aanvraag van de School
van de Heilige Drievuldigheid, aanvraag afsluiten Madeliefjeslaan, tussen
Torekenslaan en Residentiepark Schone Lucht, en Residentiepark Schone
Lucht, tussen Oppemlaan en Madeliefjeslaan, voor de organisatie van hun
schoolfeest op zaterdag 25 mei20l9.
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Voorgeschiedenis
E-mail en brief van 2 april2019 van de School van de Heilige Drievuldigheid

- NotreDame de la Trinité - voor de organisatie van hun schoolfeest op zaterdag 25 mei 2019.

9 april 2019 van de politiezone Wokra - gunstig advies - tijdelijke
politieverordening voor het afsluiten van de Madeliefjeslaan, tussen de Torekenslaan en
E-mail van

het

Residentiepark Schone Lucht,

en

Residentiepark Schone Lucht, tussen de

Oppemlaan en de Madeliefjeslaan, voor het schoolfeest van de School van de Heilige
Drievuldigheid - Notre-Dame de la Trinité - op zaterdag 25 mei 2019.
Feiten en context
Mevrouw Rosalie de Marnix, directrice van de School van de Heilige Drievuldigheid Notre-dame de la Trinité - dient een aanvraag in, per e-mail en brief van 2 april 2019,
voor de organisatie van hun schoolfeest op zaterdag 25 mei 2019. Zij vraagt om de
Madeliefjeslaan af te sluiten vanaf de brug tot aan het begin van het Residentiepark
Schone Lucht van 9.00 uur tot 18.30 uur. Z'rj vraagt hulp aan de gemeente voor het
ophalen en terugbrengen van het materiaal op vrijdag 24 mei 2019 om 8.00 uur in
Naninne en het terugbrengen ervan op maandag 27 mei 2019 om 8.00 uur in Naninne.
De politiezone Wokra verleent, per e-mail van 9 april 2019, een gunstig advies voor een
tijdelijke politieverordening voor het afsluiten van de Madeliefjeslaan, tussen de
Torekenslaan en het Residentiepark Schone Lucht, en Residentiepark Schone Lucht,
tussen de Oppemlaan en de Madeliefjeslaan, voor het schoolfeest van de School van de
Heilige Drievuldigheid - Notre-Dame de la Trinité

-

Juridische gronden
. Besluit van de Vlaamse Regering van

op zaterdag 25 mei2019.

l

juni 1995 houdende algemene

en

sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, in het bijzonder hoofdstuk 6.7.

.

Besluit van de gemeenteraad van 14 mei 2007, houdende aanpassing beslissing

van de gemeenteraad van g mei 2006, houdende vaststelling Algemeen
Politiereglement, met ingang van 1 september 2006, zoals gewijzigd bij
beslissingen van 3 juli 2006, 26 maart 2007 en 17 december 2018, hierna
Algemeen Polítiereglement genoemd.

Advies
De politiezone Wokra geeft, per e-mail van 9 april 2019, een gunstig advies.

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

Het Algemeen Politiereglement voorziet nog andere verbodsbepalingen en
vergunningsvoorwaarden die van toepassing zijn op deze activiteit. De aanvraag dient in
deze zin te worden aangepast en uitgebreid.
Beslur
Artikel 1: Aan de School van de Heilige Drievuldigheid - Notre-Dame de la Trinité,
Madeliefjeslaan l1 te 1970 Wezembeek Oppem, wordt, onder de voon¡vaarden bepaald
in artikel 2, vergunning verleend om in añruijking van de bepalingen van het Algemeen
Politiereglement hun jaarlijks schoolfeest te houden op zaterclag 25 mei 2019 van 09.00
uur tot 19.00 uur, in de openbare ruimte en daarbij gebruik te maken van de rijbaan van
de Madeliefjeslaan, tussen de Torekenslaan en het Residentiepark Schone Lucht, en van
het Residentiepark Schone Lucht, tussen de Oppemlaan en de Madeliefjeslaan, meer
bepaald:
a) Artikel 67: waarbij toelating wordt verleend om voorlopige constructies (tenten) te
monteren op zaterdag 25 mei 2019, tussen 09.00 uur en 19.00 uur, in de
Madeliefjeslaan, tussen de Torekenslaan en het Residentiepark Schone Lucht, en in het
Rocidanfienark Snhnnp I rreht frsson de
"-_- -r__
--- C)nnemlaen
-rr-"__'_ en de Madeliefieslaan:

b)Artikel 69: waarbij toelating wordt verleend voor de ingebruikname van de openbare
weg, in de Madeliefjeslaan, tussen de Torekenslaan en het Residentiepark Schone
Lucht, en in het Residentiepark Schone Lucht, tussen de Oppemlaan en de
Madeliefjeslaan, voor het houden van hun jaarlijks schoolfeest en daarbij gebruik te
maken van de rijbaan op zaterdag 25 mei 2019 van 09.00 uur tot 19.00 uur;

c)Artikel 70: waarbijtoelating wordt verleend om een terras te installeren in de openbare
ruimte op zaterdag 25 mei 2019, tussen 09.00 uur en 19.00 uur, in de Madeliefjeslaan,
tussen de Torekenslaan en het Residentiepark Schone Lucht, en in het Residentiepark
Schone Lucht, tussen de Oppemlaan en de Madeliefjeslaan;

d)Artikel 106:waarbijtoelating wordt verleend om op zaterdag 25 mei 2019, van 09.00
uur tot 19.00 uur, elektronisch versterkt geluid te produceren in open lucht, rekening
houdend met de bepalingen hieronder vermeld in artikel 3, in de Madeliefjeslaan, tussen
de.Torekenslaan en het Residentiepark Sehone Lueht, en in het Residentiepark Schsne
Lucht, tussen de Oppemlaan en de Madeliefjeslaan.

Artikel 2: Deze vergunning wordt afgeleverd mits de strikte naleving van volgende
voonvaarden 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:Z¡n 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.
c)Artikel 9'l: De brandkranen, deksels of luiken die de kamers met brandkranen en
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betekent dat sneeuw, ijs, gras of overwoekerende planten, aarde, modder of gelijk welke
andere materie moet worden venryiiderd; deze onderhoudsverplic htinq komt ten laste van
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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.
Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve
geldboete van maximum 150 euro.
d) 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 veiligheidsvoorschriften
beantwoordt.
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.
e) Artikel 108: 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 vooziening waardoor ze geluidloos verplaatst
kunnen worden.
Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve
geldboete van maximum 150 euro.
f) Artikel

1

1B: 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 250 euro.

Artikel 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, 1Smin,
. 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 INTERZA (02721 07 31, info@interza.be).

Artikel 4: Deze vergunning wordt afgeleverd onder voonruaarde 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.
Artikel 5: Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.
Artikel 6: 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.

Artikel 7: 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 veruvachte hinder.
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Artikel 8: Beslist de dienst grondgebiedszaken opdracht te geven voor het vervoer van
het materiaal onder de vorm van de terbeschikkingstelling van een wagen met chauffeur,
die dient te worden vergezeld door een begeleider van de School van de Heilige
Drievuldigheid - Notre-Dame de la Trinité, respectievelijk op vrijdag 24 mei 2019 voor de
ophaling van het materiaal en op maandag2T mei 2019 voorde terugbrenging ervan in
Naninne.

aan gewezen-bu rgemeester

algemeen directeur
(get.) Geert Raymaekers

(get.) Frédéric Petit
Voor eensluidend uittreksel,

De algemeen directeur
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