Besluit van de Burgemeester houdende organisatie van de septemberkermis van vrijdag 4 september
2020 tot zondag 13 september 2020
De Burgemeester,
Regelgeving:
- Decreet lokaal bestuur
- Ministrieel Besluit dd 10/6/2020 betreffende het basisprotocol cultuur , gewijzigd bij MB van 22/8/2020
- Kermisreglement goedgekeurd door de Gemeenteraad.
- Besluit Vlaamse Regering van 19 januari 1999 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni
1995(VLAREM II), inzonderheid op de bepalingen van hoofdstuk 6.7 “Niet ingedeelde muziekactiviteiten”
- Besluit Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni
1995 (Vlarem II), inzonderheid op de bepalingen van muziekactiviteiten.
Voorafgaande beslissingen en advies:
-Afsprakennota “niet ingedeelde muziekactiviteiten-nieuwe geluidsnormen”, goedgekeurd door het College voor
Burgemeester en Schepenen dd 26/3/2013
-Afspraken gemaakt tussen het stadsbestuur, de kermisexploitanten en de horeca, gebaseerd op het Ministrieel
besluit van 22/8/2020
-Circulatieplan bestaande uit een volledig gescheiden kermis-en terrassencircuitFeiten en motivering
- Aanvraag van Heidi Coussens (namens alle kermisexploitanten) voor de organisatie van de septemberkermis
van 4 september 2020 tot 13 september 2020, aangevuld met het oprijden op 2 en 3 september 2020 en het
afrijden op 14 september 2020
- Beoogd geluidsniveau: >85dB(A)Laeq,15min en<95dB(A)Laeq, 15min
- Verantwoordelijke organisatie: Heidi Coussens en verantwoordelijke geluid: Guido Dagraed
BESLUIT:
Art. 1 – De Burgemeester keurt de organisatie van de septemberkermis goed overeenkomstig de gemaakte
afspraken tussen het stadsbestuur, de kermisexploitanten en de horeca en in overeenstemming met het
circulatieplan.
Art. 2 – Het aanvangsuur van de muziek is in overeenstemming met de openingsuren van de kermis. Dit betekent
het volgende:
*eerste vrijdag van de kermis: vanaf 19.00u
*eerste zaterdag en zondag: vanaf 14.00u
*maandag: vanaf 16.30u
*dinsdag: vanaf 16.30u
*woensdag: vanaf 14.00u
*donderdag: vanaf 16.30u
*tweede vrijdag: vanaf 16.30u
*tweede zaterdag en zondag: vanaf 14.00u
Het sluitingsuur van de muziek is steeds 23.00u wat de kermisattracties betreft en 01.00u wat de horecazaken
betreft
Art 3-In afwijking van artikel 2 is er één situatie waar een andere geluidsregeling van kracht is:
*De organisatie van een prikkelarme kermis op maandag 5 september 2020 van 16.30u tot 19.30u. Tijdens deze
uren wordt het geluid nog extra gedempt, worden bastonen sterk verminderd en zijn er minder lichtprikkels.
Art. 4– Volgende maximale geluidsnormen, uitgedrukt in dB, zijn van toepassing voor het muziekgeluid ter
hoogte van de kermisattracties en ter hoogte van de mengtafel in de horecazaken:
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Art. 5 - Zodra het geluidsniveau 80 dB(a) overschrijdt dienen alle toeschouwers een mondmasker te dragen
De ‘verantwoordelijke geluid’ dient de bovengenoemde geluidsniveaus aangeduid in grijs verplicht te meten door
middel van een geluidsmeter zoals bepaald in artikel 5.32.2.2.bis van Vlarem II.
Er wordt aangeraden lagere geluidsniveaus te hanteren teneinde gehoorschade te voorkomen.

Art. 6 – Het geluidsniveau wordt gemeten ter hoogte van de mengtafel, voor zover de mengtafel zich tussen het
publiek en centraal tussen de belangrijkste luidsprekers bevindt. Indien hieraan niet wordt voldaan, bevindt de
meetplaats zich tussen het publiek en centraal tussen de belangrijkste luidsprekers.
Art. 7– Het meten van het geluid is niet noodzakelijk bij gebruik van een correct afgestelde geluidsbegrenzer.
Art. 8 – Volgende maximale geluidsnormen, uitgedrukt in dB, voor het muziekgeluid zijn van toepassing op 150m
afstand van de kermisattracties, op 150 van de terrassen en op 100 m van de mengtafel indien de muziek binnen
in de horecazaak gespeeld wordt
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Art. 9 – De ‘verantwoordelijke organisatie’ en de ‘verantwoordelijke geluid’ dienen tijdens de muziekactiviteit ten
allen tijde per gsm bereikbaar te zijn voor de politiediensten.
Art. 10 – De ‘verantwoordelijke organisatie’ staat in voor het ter beschikking stellen van de gsm-gegevens van de
‘verantwoordelijke organisatie’ en de ‘verantwoordelijke geluid’ aan de Nood- en Interventieplanning Politiezone
RIHO
Art. 11 – De door het college van burgemeester en schepenen verleende toelating dient onmiddellijk voorgelegd
te worden op verzoek van de diensten bevoegd voor de controle van de naleving van de opgelegde
voorwaarden..
Art. 12– Iedereen moet zijn volledige medewerking verlenen aan de diensten bevoegd voor de controle van de
naleving van de opgelegde voorwaarden. De bevoegde ambtenaar mag de muziekinstallatie en volumeregeling
tijdens het evenement ten allen tijde controleren zoals bepaald in afdeling 2.5. ‘Bestrijding van de geluidshinder’
van het politiereglement. Bij de controle van de muziekinstallatie moet iedere betrokkene zijn volledige
medewerking verlenen en alle nuttige inlichtingen verschaffen zodat de controle in de beste orde kan verlopen
Art 13: Naast de telling aan de 2 ingangen is iedere attractie afzonderlijk verantwoordelijk voor de registratie van
het aantal bezoekers ouder dan 12 jaar. Per groep (bubbel) moet een naam-GSMnummer en tijdstip genoteerd
worden.
Art. 13 – Bij vaststelling door de bevoegde diensten van niet naleving van de opgelegde voorwaarden, kan de
burgemeester, de Vlaremtoezichthouder, de optredende politieofficier of de door hen gedelegeerde
politieambtenaar het toegelaten evenement geheel of gedeeltelijk doen stopzetten, de bestuurlijke inbeslagname
van de geluidsinstallatie eisen, de openbare inrichting ontruimen, de veroorzakers van de hinder van de plaats
laten verwijderen, teneinde de openbare orde en rust te herstellen’.
Art. 14– Bij vaststelling door de bevoegde diensten van niet naleving van de opgelegde voorwaarden, kan dit
bovendien meengenomen worden bij het al dan niet toelaten van een volgende editie van de muziekactiviteit’.
Art. 15 – De richtlijnen meegegeven door de dienst Nood- en Interventieplanning van de politiezone RIHO dienen
onverwijld uitgevoerd te worden.
Art. 16 – Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de inspectiediensten van de politiezone
RIHO.

