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Beschrijving
Aanleiding en context
Tijdens de overlegmomenten van voorgaande edities van de Braderij Heist-centrum (BHC) tussen de
organisatie, lokale politie, brandweer, Rode Kruis, de ambtenaar Noodplanning en afgevaardigde
medewerkers van de teams Facilitair Beheer, Openbaar Domein en Economie, Evenementen en
Toerisme, werden steeds afspraken gemaakt over het organisatieconcept en de daaraan gekoppelde
maatregelen te nemen in verband met openbare orde en (verkeers-)veiligheid, zoals o.a. de inzet
van een private bewakingsonderneming.
Argumentatie
De organisatie van de Braderij Heist-centrum is al jaren een belangrijke positieve factor voor de
economische uitstraling van de gemeente. Gezien de grote volkstoeloop die de braderij in Heistcentrum met zich meebrengt, zijn er enkele maatregelen en overwegingen over de openbare orde
en veiligheid die in een politiereglement moeten vastgelegd worden.
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Juridische grond
De wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, inzonderheid
artikels 115-116, bepalen dat bewakingsagenten in het kader van evenementenbewaking
bewakingsactiviteiten kunnen uitoefenen op de openbare weg.
Deze activiteiten kunnen slechts uitgeoefend worden indien de bestuurlijke overheid niet beschikt
over aanwijzingen dat de openbare orde zal worden verstoord en indien een politiereglement de
afbakening van de zone of perimeter waar bewakingsactiviteiten kunnen worden uitgeoefend, de
duur of, in voorkomend geval, de periodiciteit gedurende dewelke de maatregel geldt, bepaalt.
Artikel 117 van deze wet wordt geregeld door het Ministerieel besluit van 10 november 2017 tot
vaststelling van de wijze van aanduiding van het begin en het einde van een zone op de openbare
weg onder toezicht.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 42, §3 van het Gemeentedecreet: de gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen
vast.

Financiële informatie
Financiële informatie
/

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
 20 stem(men) voor: Jan Baestaens; Nand Blauwens; Tamara Ceuppens; Anne Coeckelbergs; Carl
De Bie; Bernadette De Cat; Jos De Smedt; David Geerts; Sebastiaan Marien; Anja Van Loo; Kelly
Van Tendeloo; Wim Van den Bruel; Luc Van den Bulck; Stefan Vanbesien; Carl Verelst; Marleen
Verschaeren; Guido Vertommen; Kurt Vets; Luc Vleugels; Patrick Wijns
 8 onthouding(en): Willy Anthonis; Patrick Cottenie; Katrien Galicia; Eddy Gorris; Jan Moons;
Charlotte Reypens; Tim Teurfs; Michel Van Dyck

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het politiereglement Braderij Heist-centrum goed.

Bijlagen
1. Politiereglement_Braderij_Heist-centrum
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HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN
1.1 Doel
Een algemeen geldend kader vastleggen waarbinnen de organisatie van de Braderij Heist-centrum kan
doorgaan.

1.2 Toepassingsgebied
De Braderij Heist-centrum is een manifestatie ter bevordering van de lokale handel en ter bevordering
van het lokale gemeenschapsleven en is onderhavig aan de bepalingen van artikel 9 van het Koninklijk
besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten.
Manifestaties ter bevordering van de lokale handel, beter bekend onder de naam braderieën, kunnen
slechts gehouden worden op de openbare weg (of elders) mits het voorafgaand akkoord van de
burgemeester of zijn afgevaardigde.
Daarom zal de organisator van de Braderij Heist-centrum jaarlijks een aanvraag indienen om een
evenemententoelating van de burgemeester te bekomen. Deze jaarlijkse evenemententoelating legt
specifieke voorwaarden en bepalingen vast die ter aanvulling of uitvoering van de bepalingen in dit
politiereglement van kracht zijn.

1.3 Organisator
De Braderij Heist-centrum wordt georganiseerd door de lokale handelsvereniging Bergstraat Comité vzw,
ondernemingsnummer 0471.352.296, die o.a. tot doel heeft om de economische en culturele activiteit in
het centrum van Heist-op-den-Berg te propageren en te stimuleren en die activiteiten kan ondernemen
die dit doel kunnen bevorderen.
De organisator dient een overeenkomst met een erkende verzekeringsmaatschappij af te sluiten voor de
duur van de activiteiten en dit overeenkomstig de wet van 30 juli 1979. Het bewijs hiervan zal de
organisator jaarlijks toevoegen bij de aanvraag voor de evenemententoelating.

1.4 Afbakening zone1
De Braderij Heist-centrum wordt ingericht in het “Bergstraatgebied”, op het Cultuurplein en op het
Vredesplein te 2220 Heist-op-den-Berg.
Het “Bergstraatgebied” omvat het gedeelte tussen de Stationsstraat en het kruispunt Oude
Godstraat/Herentalsesteenweg. De kruispunten Bergstraat/Leopoldlei en Frans Coeckelbergstraat/Oude
Godstraat/Bergop (het zgn. ‘gouden kruispunt’) zijn hierin begrepen, doch deze blijven vrij en zijn alleen
toegelaten voor voetgangersverkeer. Het Gouden Kruispunt blijft vrij van attracties of opstellingen,
m.u.v. onderaan Bergop.

1.5 Periodiciteit / Duur
1.5.1 Periodiciteit
Jaarlijks, in het laatste volledige weekend van juni van vrijdag t.e.m. zondag.
De evenemententoelating bepaalt de exacte data.
1.5.2 Duur
De openingsuren worden als volgt vastgesteld:
vrijdag
van 13.00 tot 03.00 uur
zaterdag
van 13.00 tot 03.00 uur
zondag
van 13.00 tot 22.00 uur

1.6 Deelnemer / Niet-deelnemer
1.6.1 Deelnemer

1

Zie ook bijlage 4.1
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Iedere deelnemer aan de braderijfeesten, hetzij handelaar, kermisattractie, vereniging, die een
standplaats op de openbare weg inneemt, dient in regel te zijn met de op hem toepasselijke wetten en
besluiten.
De deelnemers zullen hun gegevens meedelen aan de organisator en kennis nemen van de bepalingen van
de besluiten en reglementen die van toepassing zijn op en tijdens de Braderij Heist-centrum. Hij zal
hiertoe individueel het aanvraagformulier tot deelname, voor kennisname en akkoord ondertekenen, en
dit voorafgaandelijk overmaken aan de organisator.
De organisator bezorgt uiterlijk 72 uur vóór aanvang van de Braderij Heist-centrum het opstellingsplan
van de verschillende standen en de lijst van de deelnemers, met opgave van een verantwoordelijke +
telefoonnummer waarop die permanent bereikbaar is.
De uitbaters van kermistoestellen type A en type B dienen op eenvoudige vraag van de organisator,
gemeentelijke overheid, politie of brandweer de nodige documenten voor te leggen inzake veiligheid,
zoals voorzien in het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen.
De organisator en alle deelnemers worden verplicht bij het produceren van geluid te handelen met
respect voor de buurtbewoners, de andere deelnemers en de bezoekers en in te gaan op elk verzoek van
de politie om het geluid stiller te zetten. Indien zij verzaken aan deze verplichting is de burgemeester of
de politieofficier van dienst (OBP) gemachtigd de periode van het produceren van geluid voortijdig te
beëindigen.
Elke deelnemer zal zich schikken naar de mondelinge aanwijzingen die worden gegeven door de
aangestelde vertegenwoordigers van de brandweer en politie, met het oog op de veiligheid van zowel de
deelnemer zelf als van de bezoekers, en de veiligheid in het algemeen.
Zowel de politie als de verantwoordelijke contactpersonen van de organisator, Bergstraatcomité vzw,
kunnen op elk moment, elke individuele activiteit of optreden van een deelnemer laten stopzetten indien
zij van oordeel zijn dat de veiligheid van de bezoekers in het gedrang komt en dit op kosten en risico van
de deelnemer.
Een waarschuwing van het optreden door de overheid (politie of brandweer) of door Bergstraatcomité
vzw, met als doel de stopzetting van een activiteit, zal voorafgaandelijk aan die deelnemer gegeven
worden, behalve wanneer enig uitstel niet te realiseren is. Hiervoor dient geen enkele verantwoording
afgelegd te worden.
1.6.2 Niet-deelnemer
De gevestigde zaken gelegen in de zone-omschrijving van de Braderij Heist-centrum EN die niet zullen
deelnemen, kunnen niet genieten van bepaalde toelatingen voorzien in dit reglement en/of de
evenemententoelating.
De organisator zorgt evenwel bij de inplanting van de deelnemers aan de Braderij Heist-centrum voor een
toegankelijkheid van de gevestigde zaken die geen deelnemer zijn.
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HOOFDSTUK 2. BEPALINGEN VAN OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
2.1 De bewakingsonderneming
De organisator kan enkel beroep doen op een door de FOD Binnenlandse Zaken erkende
bewakingsonderneming. De evenemententoelating vermeldt de gegevens van de bewakingsonderneming
waarmee de organisator hiertoe een contract zal afsluiten.
De lijst van vergunde bewakingsondernemingen kan teruggevonden worden op www.vigilis.be.
Het begin en het einde van de zone op de openbare weg onder toezicht dient aangeduid te worden op de
wijze vastgesteld in het MB van 10 november 2017 en de bewakingsonderneming is er verantwoordelijk
voor dat de aanwijzingsborden uiterlijk bij de aanvang van de bewakingsopdracht op een voor het publiek
duidelijk zichtbare en leesbare wijze zijn aangebracht en dat ze onmiddellijk na afloop van de
bewakingsopdracht worden verwijderd.2

2.2 Het veiligheidsoverleg
Tijdens de Braderij Heist-centrum vinden er verschillende activiteiten plaats, er worden constructies
opgericht, muziek gemaakt en het publiek heeft toegang tot deze openluchtmanifestatie, zodat
beveiligingsmaatregelen dienen opgelegd te worden en een aantal maatregelen moeten genomen worden
in het kader van de algemene verkeersveiligheid. Afspraken omtrent het organisatieconcept en de
hieraan gekoppelde maatregelen te nemen in verband met openbare orde en veiligheid worden jaarlijks
besproken en vastgelegd in het veiligheidsoverleg.
2.2.1 Frequentie
Minimum 3 overlegmomenten per jaar:
- 2 voorbereidende vergaderingen (januari-maart en mei)
- 1 evaluatievergadering (juli-augustus)
2.2.2 Aanwezige partijen
In
-

het veiligheidsoverleg zijn volgende partijen steeds vertegenwoordigd:
de organisator, Bergstraat Comité vzw
lokale politie Heist
brandweerpost Heist
Rode Kruis
noodplanning
teams Facilitair Beheer, Openbaar Domein
team Economie, Evenementen en Toerisme (dossierbeheerder)

2.3 Opbouw en afbraak van de attracties en standen
2.3.1 Opbouw Cultuurplein
De kermisattracties mogen hier opgesteld worden vanaf woensdag om 06.00 uur.
Er is parkeerverbod ingesteld voor het voertuigenverkeer in het algemeen vanaf woensdag om 06.00 uur
tot maandag om 06.00 uur.
2.3.2 Opbouw Bergstraat en Vredesplein
De opbouw van tenten en andere grote constructies door (al of niet) professionelen en de plaatsing van
de overige kermisattracties in het Bergstraatgebied mag gebeuren vanaf donderdag om 18.00 uur tot
01.00 uur in de nacht van donderdag op vrijdag.
De inrichtingen zoals tenten, tafels, stoelen en kermisattracties mogen alleen opgesteld worden op het
voetpad, de activiteitenzone en de afgebakende parkeerplaatsen. De rijbaan dient ten allen tijde vrij te
blijven in het kader van de veiligheid en doorgang van de hulpdiensten en bezoekers.
Constructies boven de breedte van de weg waaronder voetgangers zich moeten verplaatsen, onder de
vorm van lichtbruggen (eventueel gecombineerd met een doekoverspanning in geval van slechte
weersomstandigheden) zijn NIET toegelaten.
2

Zie ook bijlage 4.2
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De volledige opbouw van de Braderij Heist-centrum dient beëindigd te zijn op vrijdag om 12.00 uur.
2.3.3 Afbraak en ontruiming
De afbraak van de tenten en andere constructies mag aanvangen vanaf zondag om 21.00 uur.
De ontruiming van de Braderij Heist-centrum mag pas aanvangen vanaf zondag om 22.00 uur, waarbij de
volledige ontruiming van de Braderij Heist-centrum (Bergstraat, Cultuurplein en Vredesplein) bij het
einde van de festiviteiten dient te gebeuren vóór maandagochtend om 06.00 uur opdat het
maandagmarktgebeuren geen hinder zou ondervinden.

2.4 Verbod voor voertuigenverkeer
2.4.1 Buiten de openingsuren
Het Bergstraatgebied wordt ‘autoluw’ vanaf donderdag om 18.00 uur (= start opbouw in het
Bergstraatgebied) tot maandag om 06.00 uur (= einde volledige ontruiming braderij).
Hiervoor wordt in de Bergstraat en op het gouden kruispunt het verkeer verboden voor iedere
bestuurder, uitgezonderd plaatselijk verkeer voor laden en lossen door braderij-gerelateerde leveranciers
en/of opbouwers.
Dit wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door middel van nadarhekken voorzien van het
verkeersbord C3 met onderbord ‘uitgezonderd laden en lossen’. De lokale politie zal de voertuigen die
niet onmiddellijk met de opstart van het braderijgebeuren te maken hebben, weren uit het gebied.
2.4.2 Tijdens de openingsuren
De hele braderijzone wordt afgesloten voor alle voertuigenverkeer. Dit wordt ter kennis gebracht aan de
weggebruikers door middel van nadarhekken voorzien van het verkeersbord C3.

2.5 Toegankelijkheid van de voertuigen van de hulpdiensten in geval van calamiteiten
Om de toegankelijkheid van de hulpdienstvoertuigen te verzekeren, moet de organisator zorgen voor:
- een doorgang van 4 meter breedte over de hele lengte van het braderijgebeuren in de Bergstraat
- een vrije zone ter hoogte van de kruispunten met een binnenstraal van 11 meter en een buitenstraal
van minimum 15 meter (draaicirkel brandweerwagens!)
- het vrijhouden van elke doorgang naar de achterzijde van een woning, brandkraan of gasafsluiter,
evenals elke doorgang met een evacuatiefunctie (café, restaurant, grote winkelruimte,…) en dit over
de volledige breedte van die doorgang
In de vrij te houden zones kan geen enkele uitzondering toegestaan worden (bv. omwille van snelle
opplooi- of verplaatsingsmogelijkheid van schermen, luifels, springkastelen, tafels, stoelen,…)!
Als evacuatiewegen worden beschouwd:
- Berkenstraat, vanaf Bergstraat tot Boudewijnlaan
- Kattestraat, vanaf Bergstraat tot aansluiting Cultuurplein
- Noordstraat, vanaf Bergstraat tot Neerweg
- Meylemansstraat, vanaf Bergstraat tot Eglantierstraat
- Binnenweg, vanaf Bergstraat tot Eugeen Woutersstraat
- Leopoldlei, vanaf Bergstraat tot Voogdijstraat
- Frans Coeckelbergstraat, vanaf Oude Godstraat tot Boudewijnlaan
Op deze evacuatiewegen wordt een parkeerverbod ingesteld langs beide zijden van/op de rijbaan.
De lokale politie wordt gelast met toezicht op deze politiemaatregelen en zal het tijdelijk parkeerverbod
ingesteld op de evacuatieroutes en de veiligheidsperimeter aan de kruispunten doen naleven.
Parkeerovertreders die de evacuatiewegen of de veiligheidsperimeter aan de kruispunten hinderen of
belemmeren, zullen door de politie weggetakeld worden.

2.6 Brandpreventie en beveiligingsmaatregelen
De brandmonden dienen steeds vrijgehouden te worden! Hydranten (brandkranen) moeten tijdens de
festiviteiten steeds vrij blijven. Er mogen geen tenten, podia, terrassen, opslag goederen,… op minder
dan 1 meter van de onder- of bovengrondse hydranten opgesteld worden. Deze vereiste is eveneens
geldig voor afsluitkranen van gas.
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Op verantwoordelijkheid van de aanvrager dienen standjes met toestellen voor verwarming of
voedselbereiding geplaatst en ingericht te worden mits inachtneming van de nodige voorzorgen om brand
te voorkomen:
- blustoestel 6kg ABC of gelijkwaardig dient voorhanden te zijn.
- toestellen moeten beschermd worden tegen aanraken en omstoten (stevige ondergrond, afsluiting,…).
Bijkomende specifieke maatregelen dienen genomen te worden voor:
STANDJES MET ELEKTRISCHE VERWARMINGSTOESTELLEN

-

aangesloten worden op een gekeurd stopcontact en voorzien zijn van aarding.
verlengdraden moeten volledig ontrold worden en aangepast zijn aan het aangesloten vermogen.

-

er dient een veilige afscherming te zijn t.o.v. de omgeving (tentzeil, aanplanting, gebouw,…).
een blusdeken, voldoende groot om de frietketel volledig af te dekken, dient voorhanden te zijn.
STANDJES MET GASVUREN (BUTAAN, PROPAAN OF CAMPINGGAS)
gasfles dient buiten de tent geplaatst te worden.
er mag maximum 1 reservegasfles aanwezig zijn.
men dient gebruik te maken van een gasslang die voldoet aan de norm EN559 en die voorzien is van
een fabricatiedatum.
de gasslang mag niet ouder zijn dan 5 jaar.
verbindingen moeten vastgezet worden met een daartoe voorziene klemring of koppeling.

STANDJES MET FRIETKETEL

-

2.7 EHBO-post
De organisator dient een EHBO-post te voorzien met de aanwezigheid van gebrevetteerde
verpleegkundigen/helpers. De EHBO-post zal permanent geopend zijn tijdens de openingsuren van de
Braderij Heist-centrum.

2.8 Glasgebruik
Het achterlaten van glas, breekbare materialen of andere recipiënten op de openbare weg is, voor de
braderijperiode, verboden.
Alle uitbaters van drankgelegenheden worden verplicht maatregelen te treffen om te voorkomen dat
recipiënten, gemaakt uit glas of andere breekbare materialen, vanuit hun etablissement, terraszone of
standplaats worden meegenomen op de openbare weg. Deze verplichting geldt voor alle uitbaters van
drankgelegenheden, binnen de braderijzone en tijdens de periode en duur van de manifestatie, zoals
bepaald in dit reglement, hoofdstuk 1.4 en 1.5.

2.9 Overige bepalingen inzake openbare orde en veiligheid
De organisator verbindt zich ertoe ter plaatse de nodige maatregelen te nemen met het oog op de
veiligheid en een goed verloop van de festiviteiten. Zij zijn ertoe gehouden de aanwijzingen stipt op te
volgen van de de burgemeester of diens aangestelde officier van:
- de politie, in het kader van de algemene veiligheid, openbare orde en rust,
- de brandweer, in het kader van brandpreventie.
Elke persoon, hetzij organisator, deelnemer, niet-deelnemer of bezoeker, die de uitvoering van één of
meerdere veiligheidsmaatregelen verhindert of bemoeilijkt, kan door de politie worden weerhouden,
verwijderd van de plaats en zo nodig bestuurlijk aangehouden.

Heist-op-den-Berg - Gemeenteraad van 22 mei 2018 - 2018_GR_00114 - Politiereglement Braderij Heist-centrum
8/12

HOOFDSTUK 3. BEKENDMAKING EN AFSCHRIFT
3.1 Bekendmaking
Het politiereglement Braderij Heist-centrum wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in artikel 186
van het Gemeentedecreet.

3.2 Afschrift
Afschrift van dit politiereglement wordt aan mevrouw de provinciegouverneur en aan mevrouw de
Procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen toegezonden.
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HOOFDSTUK 4. BIJLAGES
4.1 Afbakening van de evenementenzone
 artikel 116 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

4.2 Markering perimeter waarbinnen de bewakingsfirma haar activiteiten mag uitoefenen
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 artikel 117 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en het
MB van 10 november 2017 tot vaststelling van de wijze van aanduiding van het begin en het einde van
een zone op de openbare weg onder toezicht
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
De algemeen directeur
(get.) Hans Welters

De voorzitter
(get.) Bernadette De Cat

Voor eensluidend afschrift

De algemeen directeur
Hans Welters

De voorzitter
Bernadette De Cat

Heist-op-den-Berg - Gemeenteraad van 22 mei 2018 - 2018_GR_00114 - Politiereglement Braderij Heist-centrum
12/12

