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Vergunning Politiereglement - Beslissing inzake aanvraag van mevrouw
Garoline Compté van "Unité SaintJoseph (40ème)" - op basis van het
Algemeen Politiereglement - voor het houden van een scoutssamenkomst
op het terrein gelegen achter de site van het oude gemeentehuis, ter
hoogte van de Europalaan, op zondag 15 september 2019 van 08:00 uur

tot 13.00 uur.
Her Co¡-lece

,

MOTIVERING

Voorgeschiedenis
E-mail van I augustus 2019 van mevrouw Caroline Compté, namens "Unité SaintJoseph
(40ème)" - scoutssamenkomst 15 september 2019.

Feiten en context
Per e-mail van 1 augustus 2019 vraagt mevrouw Caroline Compté, "cheffe d'Unité SaintJoseph (40ème)", de toelating voor het organiseren van een scoutssamenkomst op het
terrein gelegen achter de oude site van het gemeentehuis, ter hoogte van de Europalaan,
op zondag 15 september 2019 van 8.00 uur tot 13.00 uur.

Juridische gronden
. Besluit van de Vlaamse Regering van

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 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.

Advies
Gunstig advies van commissaris Ronny Van Pee van de politiezone Wokra

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.

College van burgemeester en schepenen

I

augustus

201 9

Pagina 1 van 2

Beslurr
Artikel 1: Beslist aan mevrouw Caroline Compté, wonende Oppemlaan 97 te 1970
Wezembeek-Oppem, namens "Unité Saint-Joseph (40ème)", onder de voorwaarden
bepaald in artikelen 2 en 3, een vergunning te verlenen om in afrruijking van de
bepalingen van het Algemeen Politiereglement een scoutssamenkomst te organiseren op
zondag 15 september2019, van 08.00 uurtot 13.00 uur, op hetterrein gelegen achter
de oude site van het gemeentehuis, ter hoogte van de Europalaan, meer bepaald:

.

Artikel 150: waarbij toelating wordt verleend om gebruik te maken van het terrein

gelegen achter de oude site van het gemeentehuis, ter hoogte van de
Europalaan op zondag 15 september 2019, van 08.00 uur tot 13.00 uur, ter
gelegenheid van een scoutssamenkomst.

Artikel 2: De toegankelijkheid van het openbaar domein mag op geen enkele manier
beperkt of verhinderd worden. De aanvrager blijft te allen tijde verantwoordelijk en neemt
hiervoor de nodige verzekeringen. De aanvrager is gehouden na de scoutssamenkomst
alles op te ruimen zodat het grasveld zich in zijn oorspronkelijke toestand bevindt.

Artikel 3: Deze vergunning wordt afgeleverd mits de strikte naleving van volgende
voon¡yaarden uit het Algemeen Politiereglement, artikel 134, artikel 135, artikel 136 en
arlikel144.
Artikel 4: Deze vergunning wordt afgeleverd mits de strikte naleving van volgende
vooruvaarden i.h.k.v. leefmilieu m.b.t. geluidsevenementen, meer bepaald:

.
.

het geluidsdrukniveau blijft beperkt tot 85 dB(A) LAeq, 1Smin,

er wordt een verantwoordeh¡ke als aanspreekpunt voor de

toezichthouders

aangesteld, de 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 lnteza(O2721 07 31, info@interza.be).

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

Burgemeester
(get.) Frédér¡c Petit

wnd. algemeen directeur
(get.) Karmen Middernacht
Voor eensluidend uittreksel,
De waarnemend algemeen directeur
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