Economie, Evenementen en Toerisme
telefoon | 015 23 88 15
mail | evenementen@heist-op-den-berg.be
adres | Kerkplein 15
2220 Heist-op-den-Berg

Toelating organisatie openluchtmanifestatie
De burgemeester heeft beslist om je een vergunning te verlenen voor het organiseren van een
openluchtmanifestatie. Deze vergunning geldt voor het evenement zoals omschreven op het
aanvraagformulier verbonden aan onderstaand Eagle-ID, onder voorbehoud van de naleving van de
omschreven voorwaarden.
Datum goedkeuring: 27 september 2021

Informatie omtrent het evenement:
Naam van het evenement

Boeken- en wenskaartenbeurs Davidsfonds Schriek

Type evenement

Markt, beurs

Adres van het evenement

2223 Heist-op-den-Berg, Leo Kempenaersstraat 16

Periode

06 november 2021 14:00
07 november 2021 20:00

Referentie (Eagle id)

1394817

Contactpersoon

Martine Kerremans

Gsm

015/235 372

E-mail

m.kerremans@skynet.be

Op de volgende pagina vind je de eventuele wijzigingen en/of bijkomende specifieke en algemene
voorwaarden.

Hans Welters
Algemeen directeur

Luc Vleugels
Burgemeester
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NA TE LEVEN VOORWAARDEN

Specifieke voorwaarden
Voor de organisatie van het evenement dienen alle richtlijnen uit het MB van 25 augustus 2021
houdende wijziging van het MB van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID–19 te beperken te worden gevolgd. Ook de bijhorende
sectorprotocollen van Horeca en Evenementen dienen strikt nageleefd te worden.
Deze protocollen zijn terug te vinden op deze website:

https://www.info-

coronavirus.be/nl/protocollen/
Bijzondere voorwaarden
Het respecteren van de zes gouden regels blijft nog steeds centraal staan. Ter herinnering, deze zes
gouden regels zijn:
1. de hygiënemaatregelen (bv. handen wassen, hoest- en nieshygiëne…) blijven essentieel;
2. buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten binnenruimtes
voldoende worden verlucht;
3. er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep
behoren;
4. de veiligheidsafstand van 1,5 m is de norm, behalve voor de uitzonderingen die uitdrukkelijk in
het ministerieel besluit zijn bepaald. Wie deze veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet in
principe een mondmasker dragen;
5. het is noodzakelijk dat iedereen zijn nauwe contacten zo veel mogelijk beperkt. Onder “nauwe
contacten” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te
respecteren en zonder masker.
6. het aantal personen dat deelneemt aan welbepaalde activiteiten moet beperkt blijven (volgens
de bepalingen in het ministerieel besluit).
Deze zes gouden regels zijn instructies en geen aanbevelingen. Ze moeten dus door iedereen
opgevolgd worden.
Verder zijn de volgende sectorprotocollen van toepassing. Deze dienen strikt opgevolgd te worden !
Algemene voorwaarden

•
•
•
•

•
•

De organisatie moet de nodige veiligheids- en keuringsattesten voorleggen, voor aanvang van het
evenement.
De organisatie moet voldoende medewerkers voorzien die duidelijk herkenbaar zijn voor het
publiek.
De organisator moet voor de duur van de activiteiten een overeenkomst met een erkende
verzekeringsmaatschappij af sluiten overeenkomstig de wet van 30 juli 1979.
De organisator is verplicht, bij het produceren van geluid, te handelen met respect voor de
buurtbewoners en in te gaan op elk verzoek van de politie om het geluid stiller te zetten. Indien
de organisator verzaakt aan deze verplichting is de burgemeester of de politieofficier van dienst
(OBP) gemachtigd de periode van het produceren van geluid voortijdig te beëindigen, mag zij de
muziek stiller laten zetten of, na een eerste aanmaning zonder gevolg, deze zelf stiller zetten of
zelfs de geluidsinstallatie buiten werking stellen.
Het evenemententerrein moet na het evenement gezuiverd zijn van alle afval. Achterlaten van
afval of buitengebruik gestelde voorwerpen en/of stoffen is verboden.
De organisator moet voldoende (propere) sanitaire installaties voorzien voor mannen, vrouwen en
personen met een beperking. De mobiele sanitaire installaties moeten worden aangesloten met
een afvoer conform de geldende milieuwetgeving.
Op een locatie waar openbare riolering aanwezig is moeten deze installaties aangesloten worden
op de riolering, bij voorkeur via een inspectieput op de riolering. Er mag niet aangesloten
worden op kolken, aangezien deze in principe uitloop van de installatie een voorbezink/septische
tank geplaatst.
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Op een locatie waar geen openbare riolering is moeten de mobiele toiletten aangesloten worden
op een gesloten tank, die i.f.v. van het toekomende debiet regelmatig wordt geledigd door
erkende ophaler en afgevoerd. Er mogen geen overlopen van deze tank voorzien worden naar
eventueel aangelegen grachten en waterlopen.
De toegangsweg (minimaal 4m vrije doorgang) moet steeds vrij van enige hindernis blijven zodat
de hulpdiensten onmiddellijk toegang hebben tot het terrein.
Hydranten (brandkranen) moeten tijdens de activiteit vrij blijven. Er mogen geen tenten, podia,
terrassen, opslag goederen, … op minder dan 1m van de ondergrondse of bovengrondse hydranten
opgesteld worden. Deze vereiste is eveneens geldig voor afsluitkranen van gas.
Op verantwoordelijkheid van de organisator moeten drank- en/of eetstandjes met elektrische
verwarmingstoestellen opgesteld worden onder volgende voorwaarden:
➔ aangesloten worden op een gekeurd stopcontact, en voorzien zijn van aarding;
➔ verlengdraden moeten volledig ontrold worden en aangepast zijn aan het aangesloten
vermogen;
➔ blustoestel 6kg ABC of gelijkwaardig moet voorhanden zijn;
➔ Toestellen moeten beschermd worden tegen aanraken en omstoten (stevige ondergrond,
afsluiting, …)
Op verantwoordelijkheid van de organisator moeten drank- en/of eetstandjes met gasvuren
(butaan, propaan of campinggas) opgesteld worden onder volgende voorwaarden:
➔ gasfles moet buiten de tent geplaatst worden
➔ er mag maximum 1 reservegasfles aanwezig zijn
➔ men moet gebruik te maken van gasslang die voldoet aan de norm EN559 en 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
➔ toestellen moeten beschermd worden tegen aanraken en omstoten (stevige ondergrond,
afsluiting,..)
➔ blustoestel 6kg ABC of gelijkwaardig dient voorhanden te zijn
Op verantwoordelijkheid van de organisator moeten eetstandjes met frietketel opgesteld
worden onder volgende voorwaarden:
➔ aangesloten worden op een gekeurd stopcontact, en voorzien zijn van aarding
➔ er dient een veilige afscherming te zijn t.o.v. de omgeving (tentzeil, aanplanting, gebouw, …)
➔ toestellen moeten beschermd worden tegen aanraken en omstoten (stevige ondergrond,
afsluiting, …)
➔ blustoestel 6kg ABC of gelijkwaardig moet voorhanden zijn
➔ blusdeken, voldoende groot om de frietketel volledig af te dekken moet voorhanden zijn
De organisator moet de buurt minstens 10 dagen vóór het evenement op de hoogte brengen van
de geplande activiteiten door middel van een bewonersbrief. Hierop moeten minimaal de
contactgegevens van de organisator (naam, adres, telefoonnummer), de aard van de activiteit en
de mogelijk veroorzaakte hinder worden vermeld.
De verkoop, het aanbieden en het schenken van alcoholische dranken (zowel geestrijke- en
sterke dranken evenals bier, wijn e.a.) door/aan minderjarigen is verboden! De organisator
voorziet de nodige maatregelen om dit te controleren.
De organisator verbindt zich ertoe de nodige maatregelen te nemen met het oog op de veiligheid
en een goed verloop van het evenement.
De organisator 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 organisator zelf als van de bezoekers, en de veiligheid in het algemeen.
Zowel de politie als de organisator, kunnen op elk moment, elke individuele activiteit of optreden
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 organisator. Een waarschuwing van het optreden door de
overheid (politie of brandweer), met als doel de stopzetting van een activiteit, zal
voorafgaandelijk aan de organisator gegeven worden, behalve wanneer enig uitstel niet te
realiseren is. Hiervoor dient geen enkele verantwoording afgelegd te worden.

Indien wordt vastgesteld dat de organisator en/of zijn aangestelde één of meerdere voorwaarden
waaronder de vergunning werd verleend, niet naleeft, kan de burgemeester de vergunning intrekken.
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De organisator wordt er attent op gemaakt dat het bekomen van een vergunning voor gelijkaardige
activiteiten in de toekomst afhankelijk wordt gesteld van het correct naleven van de in dit besluit
opgelegde voorwaarden.
Een afschrift van huidige toelating wordt overgemaakt aan de organisator. Hij zal deze op ieder verzoek
van de bevoegde overheid tonen.
Juridische grond
De wet van 30 juli 1979, het Koninklijk Besluit van 28 februari 1991 en de ministeriële omzendbrief van 3
maart 1992, betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering
van de burgerrechten aansprakelijkheid in dergelijke gevallen.
De wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder.
Het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 24
februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen,
tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het
Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft
het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichting.
Het Koninklijk Besluit van 3 april 1953 en de wet van 28 december 1983 betreffende het schenken van
alcoholische dranken en het verstrekken van sterke drank.
De wet van 10 december 2009 houdende de verkoop van alcohol aan minderjarigen.
De algemene Bestuurlijke Politieverordening, artikelen 25 en 26 betreffende tijdelijke publiciteit en
wegwijzers, artikel 50 betreffende afval, artikel 92 betreffende bijeenkomsten en vermakelijkheden in
open lucht, artikelen 172 tot en met 177 betreffende openbare rust en artikel 180 betreffende
geluidsemissie.
De omzendbrief van 25 mei 2016 betreffende de veiligheid van festivals en evenementen met een grote
volkstoeloop in het kader van dreigingsniveau 3.
Het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op
het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de
provinciegouverneur in het geval van crisisgebeurtenissen en – situaties die een coördinatie of een beheer
op nationaal niveau vereisen.
Het MB van 4 juni 2021 houdende wijziging van het MB van 28 oktober 2020 houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 63 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Artikel 133 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 betreffende de bevoegdheden van de
burgemeester en artikel 135 betreffende de bevoegdheden van de gemeenten in het algemeen.
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