TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING HEIST LOOPT EN ZINGT 2019
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1 Doel
De gemeente Heist-op-den-Berg stelt bij wijze van deze politieverordening de evenementenzone
vast waarbinnen de organisatie van Heist Loopt en Zingt private bewaking kan inzetten. De
gemeente stelt tevens de voorwaarden vast waaraan de organisatie van en de deelnemers aan
Heist Loopt en Zingt dienen te voldoen.
Artikel 2 Definities
Organisator: de organisator van het evenement organiseert en coördineert Heist Loopt en Zingt
na toelating van de burgemeester en/of van het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 3 Duur
Deze politieverordening is van toepassing tijdens Heist Loopt en Zingt op 25 augustus 2019 en in
de zone van het Cultuurplein zoals bepaald in de evenemententoelating.
Artikel 4 Doelgroep
Zowel de organisator als de bezoekers op Heist Loopt en Zingt dienen de voorwaarden die
opgenomen zijn in deze politieverordening na te leven.
Hoofstuk 2 Privatisering van het openbaar domein
Artikel 5 De evenementenzone
Heist Loopt en Zingt wordt ingericht op het Cultuurplein te 2220 Heist-op-den-Berg.
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.

Artikel 6 De bewakingsonderneming
De organisator kan enkel beroep doen op een door de FOD Binnenlandse Zaken erkende
bewakingsonderneming. De lijst van vergunde bewakingsondernemingen kan teruggevonden
worden op www.vigilis.be. Toelating wordt verleend aan de erkende bewakingsonderneming
vermeld in de evenemententoelating.
Hoofdstuk 3 Maatregelen in het kader van de openbare veiligheid
Artikel 7 Algemeen
De maatregelen in het kader van de openbare veiligheid worden bepaald tijdens voorafgaand
overleg met de hulp- en interventiediensten. Deze maatregelen worden opgenomen in een
veiligheidsdossier dat de hulpverlening tijdens Heist Loopt en Zingt regelt.
Artikel 8 Glazen recipiënten
§1. Het is de organisator van Heist Loopt en Zingt verboden om al dan niet alcoholhoudende
dranken te verschaffen in glazen recipiënten voor verbruik in openlucht binnen de
evenementenzone.
De organisator moet het verbod op een voor het publiek goed zichtbare plaats aanbrengen.

§2. Het is verboden om al dan niet alcoholhoudende dranken in glazen recipiënten, ongeacht hun
vorm, in bezit te hebben binnen de evenementenzone gedurende het evenement.
Artikel 9 Brandveiligheid
De organisator van Heist Loopt en Zingt verbindt zich er toe alle wettelijke beschikkingen inzake
veiligheid strikt in acht te nemen. Indien van toepassing dienen de bepalingen opgenomen in de
evenemententoelating te worden nageleefd.
Artikel 10 Gebruik van pyrotechnische voorwerpen
Het is verboden vuurwapens af te vuren, vuurwerk te ontsteken of voetzoekers te doen
ontploffen.
Artikel 11 Vlotte doorgang
De voertuigen van de hulpdiensten moeten te allen tijde beschikken over een vlotte doorgang
met een breedte van ten minste 4 meter.
Artikel 12 Bijkomende veiligheidsmaatregelen
Een evenement van deze omvang, waarbij een groot aantal bezoekers samenkomen op 1
plaats, behoeft preventieve maatregelen voor een veilig verloop.
Gelet een toegangscontrole tot het evenement niet altijd mogelijk is bij de medewerkers van
de organisatie, dringt een voorafgaande veiligheidscontrole van de medewerkers zich op.
Deze personen hebben toegang tot gevoelige plaatsen en/of stoffen of materialen die
gevaarlijk zijn of gebruikt kunnen worden als wapen (keukengerei, gasflessen,...) of
hebben ze toegang tot het terrein van het evenement met voertuigen die stoffen of
gevaarlijke voorwerpen kunnen vervoeren die gebruikt kunnen worden als wapen.
Om deze reden zullen betaalde of vrijwillige personeelsleden van de organisator onderworpen
worden aan een veiligheidscontrole, conform de ministeriële omzendbrief d.d. 29
maart 2018 betreffende de veiligheidscontroles n.a.v. evenementen.
Het doel van de veiligheidscontrole is om mogelijke gevaren voor de openbare orde te
evalueren en misdrijven te voorkomen tijdens het evenement.
De volgende politionele databanken zullen door de politie geraadpleegd worden: ISLP,
Algemene Nationale Gegevensbank, Centraal Wapenregister, SIDIS en BPC.
De criteria die gehanteerd worden betreffen de betrokkenheid bij de volgende feiten: misdrijven
tegen de veiligheid van de staat, misdrijven tegen personen of goederen, druggerelateerde
misdrijven of inbreuken tegen de wapenwetgeving.
Indien na controle toch bijkomende veiligheidsmaatregelen vereist zouden zijn, dient de
organisator en/of de deelnemer deze opgelegde maatregelen strikt na te komen.
Hoofdstuk 4 Sanctionering
Artikel 13 Sancties
Tenzij de wet of het decreet andere strafbepalingen voorziet, kan elke overtreding van deze
politieverordening worden bestraft worden met de gemeentelijke administratieve sancties
zoals voorzien in artikel 4 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties, meer bepaald:
− een administratieve geldboete van maximum 350 euro;
− een administratieve schorsing of intrekking van een afgeleverde toelating of vergunning en/of
− een tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een instelling.

Hoofdstuk 5 Bekendmaking
Artikel 14
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in artikel 286 van het
Decreet Lokaal Bestuur.
Hoofdstuk 6 Inwerkingtreding
Artikel 15
Deze politieverordening is van toepassing tijdens Heist Loopt en Zingt op 25 augustus 2019 zoals
bepaald in de evenemententoelating.
Hoofdstuk 7 Afschrift
Artikel 16
Afschrift van deze politieverordening wordt aan mevrouw de provinciegouverneur en aan
mevrouw de Procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen
toegezonden.

