BEPALINGEN VOOR DE ORGANISATIE VAN ACTIVITEITEN
TIJDENS WERELDKAMPIOENSCHAP VOETBAL 2018

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

1.

Doel

De veiligheidscel van de gemeente Gavere stelt bij wijze van deze bepalingen 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 wedstrijden tijdens het WK voetbal 2018 in groepsverband vertonen, al dan niet
gepaard met gerelateerde activiteiten op openbaar domein.
2.

Definities

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.

3)

Evenement: elke publieke gebeurtenis die doorgaat tijdens het WK voetbal 2018 en
door de gemeente Gavere vergund werd op het openbaar domein.

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.

Duur

Deze bepalingen gelden gedurende het WK-voetbal in Rusland van 14 juni t.e.m. 15 juli 2018.

4.

Doelgroep en toepassingsgebied

De uitbater en/of aangestelde van een horecazaak of de organisator en/of aangestelde van
een evenement dat doorgaat tijdens het WK voetbal 2018, die één of meerdere wedstrijden
van het WK voetbal 2018 in groepsverband laat bekijken, al dan niet gepaard met
gerelateerde activiteiten, dient deze bepalingen na te leven bij het verkrijgen van toelating
door het College van Burgemeester en Schepenen (CBS).

Hoofdstuk 2. Toelating CBS voor een activiteit openbaar domein en
aansluitende, niet afgesloten terreinen

5. Verplichting tot het aanvragen van een toelating CBS voor activiteiten op het
openbaar domein en aansluitende, niet afgesloten terreinen
§1. Het vertonen van één of meerdere wedstrijden tijdens het WK voetbal 2018 in
groepsverband al dan niet gepaard met gerelateerde activiteiten kan slechts plaatsvinden op
het openbaar domein of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein, na een
voorafgaande toelating van het college van burgemeester en schepenen.
§ 2. De aanvraag tot toelating wordt verricht via het evenementenformulier, dat zo
gedetailleerd mogelijk dient ingevuld te worden. Dit formulier is verkrijgbaar via de afdeling
vrijetijdszaken.
§ 3. In de toelating wordt duidelijk gesteld onder welke voorwaarden zij wordt verleend.
De organisator van de toegelaten activiteit heeft de plicht de voorwaarden onder dewelke de
toelating wordt gegeven na te leven in het kader van de openbare veiligheid.
§ 4. De toelating is tijdelijk, strikt persoonlijk en kan niet overgedragen worden aan
derden.

6.

Maatregelen bij het niet-naleven van de voorwaarden van de toelating

§1. Alle activiteiten op openbaar domein die plaatsvinden zonder toelating, moeten
onmiddellijk op politiebevel stopgezet worden en installaties dienen onmiddellijk verwijderd
te worden.
Indien aan het bevel geen gevolg wordt gegeven, zal dit gebeuren op kosten en risico
van de organisator en/of aangestelde.
§2. Elke activiteit die de veiligheid en het gemak van doorgang van weggebruikers in het
gedrang brengt, wordt ambtshalve en zonder aanmaning, op kosten en risico van de
organisator en/of aangestelde verwijderd.

Hoofdstuk 3. Maatregelen in kader van openbare veiligheid, orde en rust

7.

Glazen recipiënten

§ 1. Het is de organisatoren en/of aangestelden van het evenement verboden om binnen
een tijdspanne van 2 uur voor de aanvang van de wedstrijd tot 2 uur na het einde van de
wedstrijd al dan niet alcoholhoudende dranken te verschaffen in glazen recipiënten voor
verbruik op het openbaar domein.
Elke organisator en/of aangestelde van het evenement moet het verbod op een voor het
publiek goed zichtbare plaats aanbrengen, met daarop volgende boodschap: “Binnen een
tijdspanne van 2 uren voor de aanvang van de wedstrijd tot 2 uren na het einde van de
wedstrijd worden geen glazen recipiënten ter beschikking gesteld”.
§ 2. Het is verboden om al dan niet alcoholhoudende dranken in glazen recipiënten,
ongeacht hun vorm, in bezit te hebben op het openbaar domein binnen de afbakening of
exacte locatie van het evenement, dit binnen een tijdspanne van 2 uur voor de aanvang
van de wedstrijd tot 2 uur na het einde van de wedstrijd.

8.

Reinheid van de openbare weg

§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 rondom de plaats van de activiteit.
§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 dienen hun afval gescheiden af te voeren.

9.

Voorwaarden met betrekking tot de openbare rust

§1. De artikels uit hoofdstuk 2 van het gemeentelijk reglement administratieve sancties
m.b.t. de openbare rust zijn onverminderd van toepassing.
10. Brandveiligheid
De uitbater en/of aangestelde van een horecazaak of de organisator en/of aangestelde van
een evenement verbindt zich er toe alle wettelijke beschikkingen inzake veiligheid strikt in
acht te nemen.
Hiervoor dient voorafgaandelijk advies gevraagd te worden aan de preventiedienst
openbare veiligheid Brandweerzone Centrum : Email : gent582@brandweerzonecentrum.be
Verantwoordelijke departement : Lt. De Pauw Christiaan :
Christiaan.DePauw@brandweerzonecentrum.be
11.

Gebruik van pyrotechnische voorwerpen

Het is verboden vuurwapens af te vuren, vuurwerk te ontsteken of voetzoekers te doen
ontploffen.
12. Warmtebronnen op de openbare weg
Ingeval de uitbater en/of aangestelde van een horecazaak of de organisator en/of zijn
aangestelde op het openbaar domein gebruik maakt van warmtebronnen dienen de
veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties met vloeibaar gemaakte
petroleumgassen, aardgas en/of elektriciteit, en bij het gebruik van terrasverwarmers te worden
nageleefd cfr. het advies van de brandweerzone Centrum, departement openbare veiligheid.

