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Zitting van 23 mei 2017
AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita
DE CONINCK, Bob D' HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van "Prom Night" op vrijdag 26 mei 2017.
Het college,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit
dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd.
van het wegverkeer;

I december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbijde minimumafmetingen en
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 dd. 3 april 2009;

Overwegende dat "Prom Night" plaatsvindt in het jeugdcentrum De Kubiek te Eeklo op vrijdag 26 mei
2017;
Overwegende dat maatregelen moeten getroffen worden voor de veiligheid van de deelnemers;
Gelet op het advies van de politie dd. 15 mei 2017;
BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van "Prom Night" dat doorgaat

in

het

jeugdcentrum De Kubiek op vrijdag 26 mei2017:

I - Openbare orde
ln het kader van de risicoanalyse moet de organisator een veiligheidsplan opmaken en indienen en
moet dit voldoen aan de voorwaarden die hernomen zijn in de omzendbrief - Veiligheid festivals en grote
evenementen met grote volkstoeloop - dreigingsniveau 3.

Artikel

'1.1 Evenementenzone en bewakinqsopdrachten

1.1.1.

De site van jeugdhuis De Kubiek, Kerkstraal l2l te 9900 Eeklo wordt op vrijdag 26 mei 2017
van 20.00 uur tot zaterdag 27 mei2017 lot 04.00 uur de zone waarin bewakingsopdrachten
kunnen worden uitgeoefend in de zin van artikel I I van de wet van 10 april 1990. Voorafgaand
aan het evenement zal een grondige sweep van het gebouw gebeuren door de organisatoren
van de fuif of de vergunde bewakingsonderneming alvorens dit wordt opengesteld voor het
publiek.
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Het staat de organisator vrij om te werken met vrijwilligers en/of met een vergunde

1.1.2

bewakingsonderneming mits te voldoen aan artikel
de bewaking.

S 1, 5" lid van de wet van 10 april 1990 op

Alle personen die in dit kader worden ingezet moeten elke strafbare handeling die door hen
werd vastgesteld onmiddellijk aan de politiediensten doorgeven.
De oppervlakkige controles van personen mogen slechts, mits uitdrukkelijke toestemming van
de burgemeester, worden uitgeoefend onder de omstandigheden van artikel I S 3 van de
bewakingswet.
ledereen.die met een bewakingsopdracht belast is, moet duidelijk herkenbaar zijn en een
herkenningsteken dragen waarop duidelijk hun naam en dienst waarvoor ze werken staat
vermeld, conform artikel 8 $ 3 van de bewakingswet.
Elke bezoeker kan worden onderworpen aan een bagagecontrole en dit op eenvoudige vraag
van de vergunde bewakingsonderneming, de vrijwilligers die instaan voor de

1.1.3
1

I

.1.4

1.1.5

1.1.6

bewakíngsopdracht of de politie. Wie deze bagagecontrole weigert krijgt geen toegang tot
jeugdhuis De Kubiek.
De bezoekers aan het evenement zijn gebonden aan het intern reglement. De organisator van
het evenement behoudt het recht om eenieder ten allen tijde de toegang tot jeugdhuis De
Kubiek te ontzeggen indien hiertoe voldoende grond bestaat. Het interne reglement zal duidelijk

1.1.7

geafficheerd worden aan de ingang van de fui'fzaal en vooraf beschikbaar zijn op sociale media.
Het maximum aantal toegelaten personen tot het evenement wordt vastgelegd op 350 personen
gelet op de netto beschikbare oppervlakte. De organisator maakt hiervoor een afspraak met de
bevoegde instantie.

1.1.8.

1.2 Orqanisator

1.2.1
1.2.2

1.2.3
1.2.4
1.3
1.3.1

Het moet steeds duidelijk zijn en op papier vastliggen wie de organisator is. Zijn verplichtingen
en verantwoordelijkheden dienen schriftelijk vastgelegd te worden.

De organisator voorziet in voldoende veiligheidspersoneel en dit met een minimum van 4
personen. lndien de organisator vrijwilligers inzet voor bewakingsopdrachten dient hij te voldoen
aan de richtlijnen die opgenomen werden in de rondzendbrief SPV05 betreffende de bewaking
in het uitgangsleven. Hiervoor dient hij de bijlage 1 - aanvraag toestemming voor het inzetten
van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten - in te vullen en over te maken aan
de lokale politie, l4 dagen voor de aanvang van dit evenement.
Alcoholverbruik door het veiligheidspersoneel tijdens het evenement is verboden.
Het voorhanden hebben van alle vereiste verzekeringen en vergunningen door de organisator.

Geluid

ledere verantwoordelijke van een openbare inrichting of organisator van een evenement of
privé-evenement waarbij muziek wordt gespeeld of geluidversterkende apparatuur wordt
gebruikt, is verplicht:
1 . De bepalingen na te leven van het KB van 24 februari 1977 houdende vaststelling van de
geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen, behoudens de afwijkende
geluidsnormen toegestaan door het college van burgemeester en schepenen in uitvoering
van artikel 6.7.2. en artikel 6.7.3. van de Vlaamse milieureglementering VLAREM ll.

2.

De aanvraag tot afwijking op de geluidsnorm moet samen met de aanvraag of kennisgeving

van het evenement ingediend worden.
1.4
1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.5
1.5.1

Drank en qlazen

Op vrijdag 26 mei 2017 en zaterdag 27 mei 2017 is het gebruik van glazen in

de
evenementenzone zo veel mogelijk afgeraden. lndien er toch geserveerd wordt in glas dient er
een regelmatige ophaling te gebeuren. Het gebruik van plastieken bekers of petflesjes wordt zo
veel mogelijk aanbevolen.
Het aanbieden, hetzij gratis, hetzij tegen betaling van sterke dranken aan -18 jarigen en dranken
waarvan het effectief alcoholvolumegehalte hoger is dan 0,5% aan -16 jarigen is verboden.
De verkoop van drankkaarten op de evenementenzone stopt ten laatste om 2.30 uur, de
verkoop van drank op de evenementenzone stopt ten laatste om 2.45 uur. ln de buurt van het
jeugdhuis kunnen alcoholcontroles plaatsvinden.
Bestuurl iike maatreqelen

Gelet op de omzendbrief - Veiligheid festivals en grote evenementen met grote volkstoeloop dreigingsniveau 3 worden volgende maatregelen getroffen:
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1.5.2

verscherpte controle aan de ingang van het jeugdhuis De Kubiek;
controle van verdachte rugzakken en grote tassen + labelen;
extra aandacht voor nagemaakte toegansticketten.

Het veiligheidspersoneel houdt in het bijzonder toezicht op bovenstaande

bestuurlijke

maatregelen die van toepassing zijn in de evenementenzone.

Artikel2
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien

in artikel 186 en 187 van het

gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,

De burgem eester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN

get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,

(arl. 126 nieuwe gemeentewet)

