College van burgemeester en schepenen
Besluit

2019_CBS_01940

GOEDGEKEURD
Zitting van vrijdag 6 september 2019

Evenementen: tijdelijke politieverordening organisatie Trudofeesten Trudomarkt - Goedkeuring

SAMENSTELLING
AANWEZIG
mevrouw Veerle Heeren, burgemeester; de heer Jelle Engelbosch, schepen; mevrouw Hilde Vautmans, schepen;
mevrouw Ingrid Kempeneers, schepen; de heer Jo François, schepen; de heer Jos Pierard, schepen; de heer Jurgen
Reniers, schepen; de heer Pascal Monette, schepen; mevrouw Kathleen Bergoets, algemeen directeur
BEVOEGDHEID
Veerle Heeren - evenementen
MOTIVERING
GEGEVEN
Op zaterdag 21 en zondag 22 september '19 organiseert de stad Sint-Truiden de Trudofeesten in het centrum van
de stad.
Een reglement van inwendige orde (zie bijlage) is nodig. Het reglement wordt kenbaar gemaakt aan de ingangen
van de evenementenzone en via de website van de stad Sint-Truiden.
Een tijdelijke politieverordening op de organisatie is nodig.

WETTELIJKE BEPALINGEN
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 186 betreffende de
bekendmaking en inwerkingtreding.
BESLUIT
Artikel 1
Doel
De Stad Sint-Truiden stelt bij wijze van deze politieverordening de voorwaarden vast waaraan de uitbater en/of
aangestelde van een horecazaak of de organisator en/of aangestelde van een evenement dient te voldoen, ingeval
zij één of meerdere events organiseren in het kader van de Trudofeesten 2019.
Artikel 2
Definities
In deze verordening hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis.
1) Horecazaak:
Elke voor het publiek toegankelijke plaats of lokaal, ongeacht de toegangsvoorwaarden, waar de belangrijkste en
permanente activiteit bestaat uit het voorbereiden en/of aanbieden van maaltijden en/of dranken voor
consumptie ter plaatse.
2) Uitbater:
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor eigen rekening een horecazaak uitbaat. Met uitbaten wordt
bedoeld het exploiteren, openen, het heropenen, de overname en de aanpassing van een horecazaak.
3) Evenement of activiteit:
Elke publieke gebeurtenis die doorgaat tijdens het Trudofeestenweekend van 21 en 22 september 2019 en:
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• hetzij door de Stad Sint-Truiden vergund werd op het openbaar domein;
• hetzij georganiseerd wordt op een privaat domein, al dan niet in open lucht.
4) Aangestelde:
De persoon die tegen bezoldiging een horecazaak uitbaat voor rekening van de uitbater of tegen bezoldiging een
evenement organiseert voor rekening van de organisator.
Artikel 3
Deze politieverordening geldt van zaterdag 21 september '19 vanaf 8u tot en met maandag 23 september '19 om
8u.
Artikel 4
Toepassingsgebied
§1. De Grote Markt van Sint-Truiden, volledig afgesloten tijdens het massaspektakel op 21 en 22 september '19
telkens van 17u tot 23u en ingericht als evenementenzone. Daarnaast zijn ook de volgende locaties inbegrepen:
Trudomarkt (Minderbroedersplein, Damiaanplein, Minderbroedersstraat, Capucienessenstraat, Nicaraguaplein);
Foodtrucks (Tiensevest); Winkelstraten (Luikerstraat / Clockemstraat / Naamsevest & Stapelstraat / SintMartenplein / Breendonkstraat); Sint-Zuiden (Groenmarkt, Heilig Hartplein, Plankstraat, Diesterstraat,
Ridderstraat). Binnen de evenementenzones is er een huishoudelijk reglement van kracht.
§2. Horecazaken en/of organisatoren die een event organiseren in het kader van de Trudofeesten op 21 en 22
september '19.
Artikel 5
Ordelijk verloop
De organisator en/of zijn aangestelde heeft de plicht al het mogelijke te doen opdat het ordelijk verloop van de
activiteit gehandhaafd kan blijven.
Artikel 6
Vrijwaring openbare orde, rust, veiligheid en gezondheid
§1. Indien blijkt dat de activiteit een inbreuk vormt op de openbare orde, rust, veiligheid en/of gezondheid, kan de
burgemeester te allen tijde de vereiste en noodzakelijke maatregelen treffen.
§2. Op het grondgebied van de Stad Sint-Truiden is in het kader van de Trudofeesten op zaterdag 21 en zondag 22
september '19 verboden aan eenieder, alleen of in groep, door zijn gedrag tijdens en op de locatie van een aan de
Trudofeesten gerelateerd evenement of activiteit het verloop te storen door het aanzetten tot slagen en
verwondingen, haat of woede van één of meerdere personen of groeperingen.
§3. Op het grondgebied van de Stad Sint-Truiden is in het kader de Trudofeesten op 21 en 22 september '19
verboden om:
1. wapens, stokken, messen, ijzeren staven en andere voorwerpen die als een wapen kunnen worden gebruikt,
naar analogie van het Strafwetboek, te dragen;
2. individueel of in groep handelingen stellen die direct of indirect aanleiding kunnen geven tot verstoring van de
openbare orde;
3. zonder gerechtvaardigde reden één of meer voorwerpen te gooien of te schieten tijdens en op de locaties van
het aan de Trudofeesten gerelateerd evenement of activiteit.
Artikel 7
Terrassen
§1. In overleg met de organisatie en veiligheidsdiensten werden op het evenementengrondplan enkele locaties op
de markt aangegeven waar een extra toog of terras mag geplaatst worden buiten de bestaande terrassen. Het is
verboden (wegens veiligheidsredenen) voor horecazaken in de evenementenzone op de Grote Markt om buiten
voornoemd plan hun terrassen te vergrootten. Horecazaken buiten de evenementenzone, gelegen op het
grondgebied van Sint-Truiden, mogen dit eventueel wel, na toestemming van het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 8
Reinheid van de openbare weg en het openbaar domein
§1. De organisatoren en/of hun aangestelden van het evenement dienen in te staan voor de reinheid van het
openbaar domein in de onmiddellijke omgeving van hun installatie, dit is in een straal van 30 meter rond de plaats
van de activiteit.
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§2. Het is verboden afval of materiaal afkomstig van de activiteit achter te laten op het openbaar domein of te
lozen in de riolering.
§3. De organisatoren en/of hun aangestelden bieden hun afval gescheiden aan in de voorgeschreven recipiënten.
Artikel 9
Voorwaarden met betrekking tot geluid
§1. Zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen is het op
publiek toegankelijke plaatsen verboden om elektronische versterkte muziek te spelen die luider is dan 85
dB(A)Laeq15min.
§2. Op terrassen binnen de evenementenzones is het gebruik van elektronisch versterkte installaties, geluidsboxen
bediend vanuit de eigen zaak, luidsprekers en instrumenten verboden tijdens het massaspektakel op 21 en 22
september '19 tussen 20 en 22u30.
§3. Geluid van binnen opgestelde installaties mag buiten de inrichting niet hoorbaar zijn.
§4. Het is verboden, van 22u 's avonds tot 6u 's morgens, nachtgerucht of nachtrumoer te veroorzaken, dat
hoorbaar is op openbare plaatsen, waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord.
Artikel 10
Brandveiligheid en warmtebronnen
De uitbater en/of aangestelde van een horecazaak of de organisator en/of aangestelde van een evenement
verbindt zich er toe alle wettelijke beschikkingen betreffende veiligheid strikt in acht te nemen. Op zaterdag 21 en
zondag 22 september 2019 zal er rond 17 uur een veiligheidsrondgang zijn langs alle horecazaken om de tijdelijke
installaties te keuren.
Artikel 11
Gebruik van vuurwerk, pyrotechnische voorwerpen, wensballonnen en andere:
Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden, zowel op het
openbaar domein als op privédomein, om het even welk vuurwerk en pyrotechnische voorwerpen bedoeld om
licht, rook of lawaai te produceren in zijn bezit te hebben, te ontsteken, af te steken of tot ontploffing te brengen
of gebruik te maken van wensballonnen of voetzoekers, thunderflashes, knal- en/ of rookbussen. De burgemeester
kan afwijkingen voor het afsteken van feestvuurwerk toestaan.
Artikel 12
Bijkomende veiligheidsmaatregelen
§1. Indien na controle en/of tijdens de activiteit en/of het evenement toch bijkomende veiligheidsmaatregelen
vereist zouden zijn, dient de organisator en/of zijn aangestelde deze opgelegde maatregelen strikt en zonder
uitstel na te komen.
§2. Indien aan de uitvoering van de opgelegde bijkomende veiligheidsmaatregelen geen gevolg wordt gegeven,
zal dit gebeuren op kosten en risico van de organisator en/of aangestelde.
§3. Indien wordt vastgesteld dat een organisator en/of zijn aangestelde één of meerdere bijkomende
veiligheidsmaatregelen niet strikt en zonder uitstel uitvoert, kan de burgemeester de verleende vergunning voor
toekomstige activiteiten in toepassing van dit reglement intrekken.
Artikel 13
Sancties
§1. Tenzij voor dezelfde inbreuk door een wet, decreet of ordonnantie straffen worden bepaald, worden de
overtredingen van het onderhavig besluit gesanctioneerd met gemeentelijke administratieve sancties in de zin van
artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet.
§2. Bij inbreuk op artikel 6,7 en 11 kunnen de genoemde voorwerpen in beslag genomen worden en in het kader
van bestuurlijke politie worden bewaard.
§3. De burgemeester kan in toepassing van artikel 134 sexies van de Nieuwe Gemeentewet een tijdelijk
plaatsverbod opleggen aan overtreders van deze verordening.
§4. De leden van de lokale en federale politie zijn gelast met de uitvoering van dit besluit.
Artikel 14
Afschrift van deze politieverordening wordt aan de heer Provinciegouverneur en aan de heer Procureur des
Konings van het gerechtelijk arrondissement Limburg toegezonden.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Namens het college van burgemeester en schepenen

Kathleen Bergoets
algemeen directeur

Veerle Heeren
voorzitter

Voor eensluidend afschrift:
Kathleen Bergoets
algemeen directeur

Veerle Heeren
burgemeester
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