
 

 

 

 

 

Besluit van de burgemeester 

 
Overwegende dat in de gemeente Hoeilaart van 15 tot en met 18 september 

2017 het Druivenfestival loopt en dat er op verschillende locaties bals, fuiven en 
optredens plaatsvinden die zich zowel voordoen in zalen, cafés, tenten als in 
openlucht; 

Overwegende dat deze gepaard gaan met een grote volkstoeloop; 

Overwegende dat deze activiteiten geluidsoverlast met zich meebrengen; 

Overwegende dat de openbare rust van de inwoners moet gewaarborgd worden; 

Gelet op de artikels 119, 134 en 135 van de nieuwe gemeentewet; 

Gelet het gemeentedecreet; 

Gelet de gemeentewet;  

Gelet het algemeen politiereglement van Hoeilaart; 

 
BESLUIT: 
 

Art. 1: Op vrijdag 15 september 2017 moet elke activiteit zowel in zalen, 
cafés, tenten als in openlucht beëindigd worden uiterlijk om 03.00 uur 

zaterdagochtend 16 september 2017. 
 

Op zaterdag 16  september 2017 moet elke activiteit zowel in zalen, 

cafés, tenten als in openlucht beëindigd worden uiterlijk om 03.00 uur 
zondagochtend 17 september 2017. 

 
Op zondag 17 september 2017 moet elke activiteit zowel in zalen, 
cafés, tenten als in openlucht beëindigd worden uiterlijk om 03.00 uur 

maandagochtend 18 september 2017. 
 

Op maandag 18 september 2017 moet elke festiviteit in de gemeente 
zowel in zalen, cafés, tenten als in openlucht stopgezet worden uiterlijk 
om 01.00 uur dinsdagochtend 19 september 2017. 

 
Art. 2: De toelating wordt gegeven aan de firma IJsedal Maatwerkbedrijf vzw, 

om, afwijkend van het politiereglement inzake geluidshinder, vanaf 

4.30 uur de opkuis te verrichten op het parcours van de rommelmarkt 

/ jaarmarkt tijdens het druivenfestival. 

 
Art. 3: De inbreuken op dit politiereglement zullen bestraft worden met 

politiestraffen. 
 

Art. 4: Dit besluit treedt in werking bij de bekendmaking ervan. De 
bekendmaking zal gebeuren op de wijze door de wet bepaald. 

 

Art. 5: Een afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan de Griffie van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel en aan de Griffie van de 
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Politierechtbank te Vilvoorde en de Bestendige Deputatie van de 

Provincie Vlaams-Brabant te Leuven. 
 

Namens het college: 
 

Diensthoofd technische dienst     De burgemeester, 
In opdracht-art.184 gemeentedecreet   
 

Kris Lahaye        Tim Vandenput 
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