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Verqunninq Politiereqlement - Beslissinq inzake aanvraaq van 9 iuli 2019 van de heer
en mevrouw Gilles Hevvaert voor de orqanisatie van een tuinfeest aan hun woning.
qeleqen Warandeberq 58. ter qeleqenheid van de veriaardaq van hun dochter. op
zaterdaqavond en -nacht van 1 op 2 augustus 2019
De Buncen¡eESTER,

Voorgeschiedenis
e-mail van 9 juli 2019 van de heer en mevrouw Gilles Heyvaert en Bérengère van den
Berg, wonende Warandeberg 58 te 1970 Wezembeek-Oppem betreffende aanvraag
toelating organisatie tuinfeest op zaterdagavond en - nacht op 1 en 2 augustus 2019.
e-mail van 15 juli 2019 van de politiezone WOKRA waarbij een gunstig advies
meedelen.

Feiten en context
De heer en mevrouw Gilles Heyvaert en Bérengère van den Berg, wonende
Warandeberg 58 te 1970 Wezembeek-Oppem, dienen een aanvraag in om toelating te
bekomen voor de organisatie van een tuinfeest, in hun tuin op bovenvermeld adres, ter
gelegenheid van de 21ste verjaardag van hun dochterAliénor, op zaterdagavond en nacht van 1 op 2 augustus 201 9, waarbij zij een afwijking vragen i. h. k.v. geluidshinder
vragen, maar melden dat zij erover zullen waken dat de hinder zoveel als mogelijk
beperkt blijft. Zij zullen ook de buren veruvittigen. Er worden een 30{al jongeren
verwacht.
De politiezone WOKRA deelt, per e-mail van 15 juli 2019 een gunstig advies mee.

Juridische gronden
. Besluit van de Vlaamse Regering van

l

juni 1995 houdende algemene en
milieuhygiëne,
in het bijzonder hoofdstuk 6.7.
sectorale bepalingen inzake
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 maart 2007 en 17 december 2018, hierna
Algemeen Politiereglement genoemd.

Advies
De politiezone WOKRA deelt een gunstig advies mee per e-mail van 15 juli 2019

Argumentatie
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.

Beslurt:
Artikel 1: Aan de heer en mevrouw Gilles Heyvaert en Bérengère van den Berg, wonende
Warandeberg 58 te 1970 Wezembeek-Oppem, wordt, onder de voorwaarden bepaald in
artikelen 2 en 3, vergunning verleend om in añrvijking van de bepalingen van het Algemeen
Politiereglement een tuinfeest te houden, in hun tuin op bovenvermeld adres, ter
gelegenheid van de 2l ste verjaardag van hun dochter Aliénor, op zaterdagavond en -nacht
van 1 op 2 augustus 2019, meer bepaald:

.

Artikel 106: waarbij toelating wordt verleend om op zaterdag 1 augustus 2019
vanaf 19.00 uur tot zondag 2 augustus 2019 2.00 uur elektronisch versterkt geluid te
produceren in open lucht.

.

Artikel 1 18: waarbij toelating wordt verleend voor het gebruik van

een

lichtinstallatie op zaterdag 1 augustus 2019 vanal 19.00 uur tot zondag 2 augustus
2019 2.00 uur.

Artikel 2: Deze vergunning wordt afgeleverd mits de strikte naleving van volgende
voon¡vaarden uit het Algemeen Politiereglement, meer bepaald artikelen 90, 91 en 108.
Artikel 3: Deze vergunning wordt afgeleverd mits de strikte naleving van volgende
vooruvaarden i.h.k.v. leefmilieu m.b.t. geluidsevenementen, meer bepaald:

.
.

hetgeluidsdrukniveauindeinrichtingblijftbeperkttotSSdB(A)

LAeq, 15min,

er wordt een verantwoordelijke als aanspreekpunt voor de toezichthouders

aangesteld, deze contactgegevens van deze persoon worden minstêns 24 uur
voor aanvang aan de toezichthouders overgemaakt,

.

voortgebrachte afualstoffen worden ingezameld en aangeboden volgens de
richtlijnen van de intercommunale lnterza (02721 07 31, info@interza.be).

Artikel4: Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.
Artikel 5: 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 6: De bewoners van de Warandeberg worden, door de aanvrager, schriftelijk,
conform de taalwetgeving, ingelicht van de te venruachte hinder.
Artikel 7: Dit besluit ter bekrachtiging voor te leggen aan het college van burgemeester en
schepenen.
Opgemaakt te Wezembeek-Oppem,
15 juli 2019
(get

)

Voor eensluidend uittreksel,
15 juli 2019
Burgemeester wd.,

Algemeen directeur
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