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8/06/2016 
 

 

 

 

 

Besluit van de burgemeester 

 

Gelet op de aanvraag,  op 26 april 2016 ingediend door mevr Berckmans Viviane, 
Route d’Ath 233, 7050 Jurbise, met het oog op het uitzenden van het EK voetbal op 
groot scherm op het Gemeenteplein;  
Gelet op de overmaking van de toelating van UEFA en het bewijs van verzekering 
van de organisator; 
Gelet op de voorbereidende vergadering, in aanwezigheid van politie en brandweer, 
doorgegaan op 25 mei 2016; 
Gelet op het risicoanalyseformulier, overgemaakt op 1 juni 2016; 
Gelet op artikel 69 van het politiereglement; 
 

BESLUIT: 
 

Hoofdstuk I: toelating 
 
Artikel 1 : Aan mevrouw Berckmans Viviane, Route d’Ath 233, 7050 Jurbise wordt  

toelating gegeven voor het vertonen van de wedstrijden van de Rode 
Duivels in het kader van het Europees Voetbalkampioenschap, met 
gebruikmaking van een groot scherm, dat wordt geplaatst op het 
Gemeenteplein.  
 
Er wordt uitdrukkelijk geen toelating verleend tot het vertonen van enige 
andere wedstrijd.  
 

Artikel 2 : Aan mevrouw Berckmans Viviane, Route d’Ath 233, 7050 Jurbise wordt  
toelating gegeven om over te gaan tot het plaatsen van een groot TV-
scherm (18 m²), drank- en eetstanden, toiletinfrastructuur,….zoals 
aangegeven wordt op het inplantingsplan, gevoegd in bijlage bij deze 
toelating. 
 

Artikel 3 : De toelating geldt uitsluitend voor de vertoning van de wedstrijden van de  
Rode Duivels en het organiseren van de randanimatie in het kader van 
deze wedstrijden.  
 
De activiteiten (verkoop van drank, eten,…) mogen telkens ten vroegste 1 
uur voor aanvang van de wedstrijden gestart worden.  
 

Hoofdstuk II: randvoorwaarden 
 
Artikel 3 bis: Alle standen en standhouders dienen in regel te zijn met de bepalingen  

van het politiereglement en dienen in het bezit te zijn van de nodige 
keuringsattesten en brandbeveiligingsmateriaal  
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In het bijzonder dient een keuringsattest van het scherm en de 
schermconstructie te worden overhandigd, voorafgaand aan de eerste 
wedstrijd.  
De verkoop van dranken is uitsluitend toegestaan in plastic-drinkbekers. 
 
De verkoop van frieten is niet toegelaten.  

 

 

De toiletinfrastructuur dient autonoom te zijn en mag niet aangesloten 
worden op het rioleringsnet. De organisator staat in voor de tijdige en 
regelmatige reiniging en lediging.  
 
Op 13 juni en 22 juni dienen alle activiteiten op het Gemeenteplein uiterlijk 
om 00.00 uur te worden stopgezet. Uiterlijk om 02.00 uur dient het 
Gemeenteplein ontruimd te zijn Op 18 juni dienen alle activiteiten op het 
Gemeenteplein uiterlijk om 22 uur te worden stopgezet. Uiterlijk om 00.00 
uur dient het Gemeenteplein ontruimd te zijn, met uitzondering van het TV-
scherm en de toiletinfrastructuur, welke gedurende de duur van de toelating 
ter plaatse mogen blijven.  
De organisator is verantwoordelijk voor de opstellen en ontruimen van het 
Gemeenteplein. Het opstellen en ontruimen houdt eveneens in dat de 
organisator de voorziene signalisatie plaatst en verwijdert. De organisator 
stelt het gemeentebestuur in kennis van de namen van de 
verantwoordelijken voor het opstellen en ontruimen. Het gemeentebestuur 
duidt aan waar de signalisatie geplaatst dient te worden voor, tijdens en na 
de activiteiten. 
De organisator staat in het bijzonder in voor het bijeenvegen en verzamelen 
van alle afval op het Gemeenteplein.  
De organisator treft de nodige schikkingen met de intercommunale 
Interrand voor de verwijdering van het verzamelde afval, uiterlijk voor 07.30 
uur van de dag, volgend op een wedstrijd, ofwel staat de organisator zelf in 
voor de verwijdering van het afval naar een door hem aangeduide 
verwerker.   
 
Voor de wedstrijden in het kader van de 1/8ste, 1/4de en ½ finale-wedstrijden 
geldt, in de hypothese dat de Rode Duivels deze wedstrijden betwisten, dat 
alle activiteiten uiterlijk 1 uur na afloop van de wedstrijden dienen te worden 
stopgezet en het Gemeenteplein uiterlijk 3 uur na afloop van de wedstrijden 
ontruimd dient te zijn, behoudens in geval van verlengingen.  
 
In geval van verlengingen worden de termijnen voor stopzetting van de  
activiteiten en ontruiming van het Gemeenteplein verlengd voor een duur, 
gelijklopend met de duur van de verlengingen  
 
Voor de finale geldt, in de hypothese dat de Rode Duivels deze wedstrijd 
betwisten, dat alle activiteiten uiterlijk 3 uur na afloop van de wedstrijd dient 
te worden stopgezet en het Gemeenteplein uiterlijk 5 uur na afloop van de 
wedstrijd ontruimd dient te zijn.  
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Artikel 4: Het Gemeenteplein dient, met uitzondering van het TV-scherm, volledig  
ontruimd te worden binnen de 48 uur na afloop van de laatste wedstrijd 
waaraan de Rode Duivels deelnemen. Het TV-scherm dient uiterlijk de dag 
na de finale verwijderd te worden.  
 

Artikel 5: Het gemeentebestuur is op geen enkele manier aansprakelijk voor het  
materiaal van de organisator. De organisator zal instaan voor het afsluiten 
van de nodige verzekeringen met betrekking tot alle materialen, die worden 
ingezet in het kader van de toegelaten activiteiten en met betrekking tot de 
aansprakelijkheid van de organisator. 

 
 
Artikel 6: Toelating wordt verleend tot het vertonen van publicitaire boodschappen op  

het groot scherm.  
Op de dag van de wedstrijden van de Rode Duivels is het vertonen van 
publicitaire boodschappen toegelaten van 9 uur tot op het ogenblik van de 
beëindiging van de activiteiten.  
 
Op andere dagen is het uitzenden van publicitaire boodschappen uitsluitend  
toegestaan van 15 uur tot 18 uur. 

 

Hoofstuk II: parkeerverbod  
 
Artikel 7: Het is verboden te parkeren en stil te staan op het Gemeenteplein op de  

dag van de wedstrijden van de Rode Duivels (13 juni, 18 juni en 22 juni 
voorrondewedstrijden, eventueel aangevuld met de wedstrijden in het kader 
van de 1/8ste, 1/4de, ½-wedstrijden en de finale).   
 

Artikel 8: Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van de  
verkeersborden van het type E3 

 
Hoofdstuk III : openbare orde 
 
Artikel 9: De organisator zorgt voor het inrichten van een Rode Kruispost, die  

operationeel bemand wordt op de dag van de wedstrijden, vanaf één uur 
voor de aanvang van de wedstrijd tot op het ogenblik van de beëindiging 
van de activiteiten op het Gemeenteplein.  

 
Artikel 10: De organisator zorgt voor de inzet van minstens 2 security- 

personeelsleden, middels een erkende security-onderneming, die instaan 
voor bewaking van het materiaal van de organisator en het algemeen 
toezicht.  

 
Artikel 11: Het is de organisator niet toegelaten sterke dranken (alcohol met meer  

dan 1,2%vol gedistilleerde alcohol, ook niet in gemengde vorm) aan te 
bieden.  

 
Artikel 12: Het gebruik van pyrotechnisch materiaal is verboden.  
 
Artikel 13: De organisator verbindt er zich toe eventuele bijkomende voorwaarden  

van politie of brandweer strikt te respecteren.  
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Hoofdstuk IV: verzekering 
 
Artikel 14: De organisator dient in het bezit te zijn van een geldige  

aansprakelijkheidsverzekering. Het bewijs hiervan dient uiterlijk 14 dagen 
voor de eerste wedstrijd te worden overgemaakt aan de gemeente.  
 

Hoofdstuk V: schorsing/intrekking van de vergunning 
 
Artikel 15: Huidige vergunning ontslaat de organisator in generlei mate van het  

bekomen van andere toelatingen met betrekking tot het uitzenden van de 
wedstrijden. In dit verband wordt specifiek verwezen naar de toelating van 
UEFA,….Uitsluitend de organisator is verantwoordelijk voor de tijdige 
aanvraag van de benodigde vergunningen.  
 
De organisator zal de gemeente uiterlijk 14 dagen voor de eerste wedstrijd 
een kopie van de vergunning van UEFA bezorgen.  

 
Artikel 16: Deze vergunning kan ten allen tijde worden ingetrokken in functie van  

aanbevelingen van het OCAD, zonder dat de organisator hiervoor 
aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.  
 

Artikel 17: Deze vergunning kan ten allen tijde worden ingetrokken indien de  
organisator de in deze vergunning opgelegde voorwaarden niet naleeft, 
zonder dat de organisator hiervoor aanspraak kan maken op enige 
schadevergoeding.  
 

 

Hoofdstuk VI: strafmaatregelen 
 
Artikel 18: Overtreders van dit reglement worden bestraft met politiestraffen voor  

zover geen hogere straffen voorzien zijn in de toepasselijke wetten, 
besluiten en verordeningen. 
 

Artikel 19: Dit reglement wordt bekend gemaakt op de wijze voorzien in het  
gemeentedecreet. 
 

Artikel 20: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de aanvragers, de  
politiezone, de lijn, de brandweer en de technische dienst. 

 
Hoofdstuk VII: Hinder  
 
Artikel 21: De geldende geluidsnormen, zoals opgenomen in het politiereglement en  

in de Besluiten van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 zijn van 
toepassing.  
 

Artikel 22: De omwonenden (Gemeenteplein, H.Caronstraat, J.Jolystraat,  
M.Félicéstraat, F.Sohiestraat) worden door de organisator op de hoogte 
gebracht van de toegelaten organisatie. 
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Hoofdstuk VIII: Kosten  
 
Artikel 23: Alle kosten, verbonden aan de organisatie, zijn ten laste van de  

organisator. 
 
 
Hoofdstuk IX: Inwerkingtreding 
 
Artikel 24: Dit besluit treedt met onmiddellijke ingang in werking.  
 

 

 

 

De burgemeester, 
 
 

Tim Vandenput 
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