
 Schepencollege 
Zitting van 15 april 2019 

Uittreksel 
 
 

Kurt Windels: burgemeester-voorzitter; 
Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel: schepenen; 
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter BCSD); 
Dominik Ronse: algemeen directeur 

 
Instellen van een evenementenzone naar aanleiding van Labadoux 2019 
Het COLLEGE, 

Gelet op artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
Gelet op de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op het algemeen politiereglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 maart 2017; 
Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams 

Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I); 
Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaams Regering houdende algemene en sectorale bepalingen 

inzake milieuhygiëne (Vlarem II); 
Overwegende dat vanaf vrijdag 3 mei 2019 om 15.00 uur tot en met maandag 6 mei 2019 om 7.00 uur het 

Labadouxfestival 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 met de organisatoren; 
Op voorstel van de Burgemeester; 

BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – De evenementenzone voor het Labadouxfestival omvat volgende straten en zones: 

 Zone A: 
Trakelweg: vanaf de Ringbrug tot aan het kruispunt met de Wantestraat. 
De Festivalweide aan de Trakelweg 
De Wantestraat: vanaf de Gentstraat tot aan de eerste bewoning. 
 Zone B: 
Gentstraat: vanaf het kruispunt Gentstraat/Gentstraat tot aan de Wantestraat 
Wantestraat: vanaf het kruispunt met de Gentstraat tot aan het rond punt van de N357/N382. 
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 wordt van kracht: 
 voor wat zone A betreft: vanaf donderdag 2 mei 2019 vanaf 15.00 uur tot en met maandag 6 mei 

2019 om 7.00 uur. 
 voor wat zone B betreft: vanaf vrijdag 3 mei 2019 vanaf 8.00 uur tot maandag 6 mei 2019 om 

7.00 uur. 
Artikel 3 – De organisatie, VZW Labadoux, met zetel te Ingelmunster, Kweekstraat 24 en ondernemingsnummer 

0441.300.807, staat binnen deze zone in voor: 
 Het vrijhouden van de WAY-IN en WAY-OUT (zien BNIP). 
 Het vrijhouden van de Wantestraat ten behoeve van de woningen gelegen voorbij de 

campingzone. 



 
 
 

 De verkeersstroom en het parkeerbeleid. 
 De controle van de toegangen tot deze zone (o.a. bepalen welke voertuigen toegang krijgen tot 

deze zone). 
 Het doen respecteren van de van de minimum doorgang voor hulp- en veiligheidsdiensten. 
 Instaan voor het naleven van de richtlijnen voor organisatoren. 
 Het doen naleven van het interne campingreglement. 
 Het doen naleven van het intern huishoudelijk reglement. 

Artikel 4 – De organisatie zal de nodige stewards (interne bewakingsdienst) voorzien om deze evenementenzone te 
beheren overeenkomstig de bepalingen opgenomen in artikel 3. 

Artikel 5 – Binnen deze evenementenzone worden tevens volgende bepalingen gehanteerd: 
 De toegelaten snelheid binnen deze evenementenzone wordt beperkt tot 10 kilometer per uur. 
 Honden zijn niet toegelaten met uitzondering van assistentiehonden. 
 De bezoekers dienen zich te houden aan de verbod- en gebodsborden welke geplaatst worden 

door de organisatie. 
Artikel 6 – Op het festivalterrein is het gebruik van glazen enkel toegelaten in de VIP tent. Het gebruik van glazen 

in de publiekszone is verboden. De organisatie zorgt voor de controle en zet hiervoor de nodige 
stewards in. Glazen flesjes (frisdrank) worden wel toegelaten 10 uur tot 22 uur, nadien worden plastic 
bekers gebruikt  

Artikel 7 – 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 algemeen directeur De burgemeester-voorzitter 

(get.) Dominik Ronse (get.) Kurt Windels 

Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 

Ingelmunster, 15 april 2019 

 

ir. Dominik Ronse 

 

 

 


