COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
uittreksel
Zitting van 17 juli 2017
Aanwezig:

Verontschuldigd:
Afwezig:

Gerard Liefooghe, burgemeester-voorzitter
Dirk Vermeulen, Jacques Blanckaert, Johan Albrecht, schepenen
Karolien Avonture, OCMW-voorzitter
Tine Vandenbroucke, secretaris wn.
Wouter Accou, secretaris

TOELATING VOOR HET PRODUCEREN VAN EEN VERHOOGD GELUIDSNIVEAU VOOR
EEN KERMISFUIF OP 9 SEPTEMBER 2017 TE HOOGSTADE
Voorwerp en motivering
Aanvraag van Feestcomité Hoogstade tot het organiseren van een kermisfuif op 9
september 2017 te Hoogstade.
Regelgeving
Artikel 57 § 2 van het gemeentedecreet.
Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning zoals tot op heden gewijzigd.
Besluit van 6 februari 1991 betreffende vaststelling Vlaams reglement VLAREM zoals tot op
heden gewijzigd.
Besluit van 17 februari 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 februari 1977
betreffende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen.
Artikel 6.7.3 § 1 van titel II VLAREM, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 19
januari 1999, dat bepaalt dat het maximum geluidsniveau voortgebracht door muziek in nietingedeelde inrichtingen de LAeq, 15 min 85dB(A) en LAmax, slow 92 dB(A) niet mag overschrijden.
Artikel 6.7.4 § 1 van titel II VLAREM, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 19
januari 1999, waarin de geluidsniveau's gemeten in de buurt, worden begrensd.
Artikel 6.7.3 § 3 van titel II VLAREM, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 19
januari 1999, waarin een toelating als bijzondere muziekactiviteit kan aangevraagd worden
mits volgende voorwaarden:
- activiteiten waarbij muziek geproduceerd wordt en die plaatsvinden in een tent, openlucht
of in een andere openbare inrichting zoals vermeld in rubriek 32.1 of 32.2 en op private
inrichtingen (art. 6.7.1)
- alle inrichtingen, betalend of niet, die voor het publiek toegankelijk zijn, ook al is de toegang
beperkt, zoals privéclubs, winkels, restaurants, drankgelegenheden, sportmanifestaties,
fitnessclub (art. 6.7.3.2°)
- conform art. 6.7.3 van VLAREM-II kunnen beperkende maatregelen worden opgelegd
zowel het maximum toegelaten geluidsniveau als wat de duur van de muziekactiviteit betreft
De aanvraag op 16 mei 2017 van Feestcomité Hoogstade om tijdens de kermisfuif op
zaterdag 9 september 2017 en zondag 10 september 2017 een verhoogd geluidsniveau te
mogen produceren.

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 9719-4477-8662-8280 op www.verifieer.be.

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen een privé fuif waarvoor geen
vergunning nodig is en publiek toegankelijke plaatsen. Privéfuiven moeten zich voegen naar
de geldende geluidsnormen voor overdag en 's nachts.
Voor een publieke fuif met geluidsniveau hoger dan 85 dB(A) is een vergunning nodig.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan Feestcomité Hoogstade
voor de organisatie van de kermisfuif op 9 september 2017 om 20.00 u. tot zondag 10
september 2017 om 4.00 u. en op zondag 10 september 2017 tot 23.00 u. muziek te
produceren met een verhoogd geluidsniveau van >85dB(A)LAeq, 15 min en < of gelijk aan
95dB(A)Laeq, 15 min.
De voorwaarden van de milieuwetgeving VLAREM zijn van toepassing (zowel in de inrichting
als bij de omwonenden).
Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit zichtbaar (visuele indicatie) en wordt bewaakt
door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon.
Het display van de decibelmeter moet zichtbaar geplaatst zijn voor het publiek boven de
dansplaats op maximum 8 meter van de boxen.
De organisatoren moeten oordopjes voorzien.
Bij overschrijding van het toegestane geluidsdrukniveau (vastgesteld via meting) of bij
overlast,
kunnen
de
gemachtigde
ambtenaren
in
het
kader
van
het
milieuhandhavingsdecreet of lokale toezichter van de politie de exploitant aanmanen om het
geluidsniveau te verminderen.
Indien hier geen gevolg aan gegeven wordt kan de exploitatie geheel of gedeeltelijk
stilgelegd worden of kan de geluidsinstallatie verzegeld worden.
Bij overtreding zijn zowel de vergunninghouder als zijn aangestelde voor de muziekinstallatie
aansprakelijk.
Een uittreksel van deze beslissing bezorgen aan de wijkafdeling van de politie Alveringem en
de dienst OGP van de politiezone Spoorkin en aan de organisatie.
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