
 Schepencollege 
Zitting van 24 augustus 2015 

Uittreksel 
 
 

Kurt Windels: burgemeester; 
Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt: schepenen; 
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter OCMW); 
Dominik Ronse: secretaris 

 
Instellen van een evenementenzone naar aanleiding van het volksfeest 'De burgemeester trouwt' op 
29 en 30 augustus 2015 
Het COLLEGE, 

Gelet op artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, zoals gewijzigd; 
Gelet op de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, zoals gewijzigd; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
Gelet op het algemeen politiereglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 september 2010, zoals 

gewijzigd; 
Overwegende dat op zaterdag 29 augustus vanaf 17.30 uur tot zondag 30 augustus 2015 om 1 uur het 

volksfeest ‘De burgemeester trouwt’ doorgaat op het grondgebied van de gemeente Ingelmunster; 
Overwegende dat naar aanleiding van de ingerichte activiteiten een grote opkomst van toeschouwers te 

verwachten valt; 
Overwegende dat er in het belang van de openbare orde en veiligheid dient opgetreden te worden; 
Overwegende dat naar aanleiding van deze manifestatie bijzondere veiligheidsmaatregelen vereist zijn; 
Overwegende dat binnen een specifieke af te bakenen evenementenzone de nodige afspraken moeten 

worden gemaakt me t de organisatoren; 
BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – De evenementenzone voor het volksfeest omvat volgende straten en zones: 

Gravinnestraat 
Gemeenteplein voor en naast gemeentehuis en kerk 
Parking kort parkeren op het marktplein 
Overeenkomstig artikel 11 paragraaf 3 van de wet van 10 april 1990 wordt het karakter van openbare 
weg onttrokken aan deze wegen. Dit houdt in dat de wegcode niet meer van toepassing is binnen deze 
zone, als tevens dat de politie geen vaststellingsbevoegdheid meer heeft bij verkeersongevallen. 

Artikel 2 – Deze evenementenzone is van kracht op zaterdag 29 augustus vanaf 17.30 uur tot zondag 30 augustus 
2015 om 1 uur. 

Artikel 3 – Binnen deze zone worden tevens volgende bepalingen gehanteerd: 

 Het gebruik van glazen recipiënten is verboden binnen deze zone, niet alleen op de openbare weg 
maar tevens in de bestaande of tijdelijke HORECA-inrichtingen. 

 De verkoop en/of het slijten van sterke dranken is verboden in deze zone en tevens in de 
aanpalende straten. 

 De bezoekers dienen zich te houden aan de verbods- en gebodsborden welke geplaatst worden 
door de inrichters. 

Artikel 4 – Ongeacht het instellen van deze evenementenzone zal de organisatie zich houden aan de richtlijnen 
verstrekt door elke officier van bestuurlijke politie in het kader van openbare rust, veiligheid en 
gezondheid. 

 
Namens het college van burgemeester en schepenen, 

In opdracht, 



 
 
 
De gemeentesecretaris,   De burgemeester, 
(get.) ir. Dominik Ronse   (get.) Kurt Windels 

Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 

Ingelmunster, 
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