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TOERISME, RECREATIE EN EVENEMENTEN 

Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het 

schenken van sterke dranken op 17 en 18 februari 2023 tijdens 'Aspicafé' 

De BURGEMEESTER, 

Gelet op de artikels 8, 9, 10, 12 en 171, 305 tot 311 van het Algemeen Politiereglement goedgekeurd in 

de Gemeenteraad van 22 juni 2022,  

Gelet op de aanvraag met eagle ID 1733166 voor de organisatie van het ‘Aspicafé’ in de chirolokalen van 

Chiro Mandelburcht, Brigandsstraat 13 op 17 en 18 februari 2023; 

Gelet op de vraag om dranken (frisdranken, bieren, wijn,…) en sterke dranken te mogen schenken 

tijdens dit evenement; 

Overwegende dat de organisatie van dit evenement toegestaan is; 

BESLUIT:  

Artikel 1 -  De organisator van het evenement krijgt toestemming voor het inrichten van een occasionele 
drankgelegenheid en het schenken van sterke dranken  tijdens het ‘Aspicafé’ op 17 en 18 februari 

2023 onder volgende voorwaarden: 

• De organisator beperkt de overlast bij de buren. De occasionele drankgelegenheid situeert 

zich in de lokalen van Chiro Mandelburcht, Brigandsstraat 13, vanaf 17 februari 2023 om 19u 

tot 18 februari 2023 om 4u. 

• De wet betreffende de beteugeling van de dronkenschap moet worden toegepast. 

• Het schenken van alcoholische dranken is slechts toegelaten aan personen van minstens 16 

jaar, het schenken van sterke dranken en gelijkgestelden is slechts toegelaten aan personen 

van minstens 18 jaar. 

• De hygiëne- en veiligheidsvoorschriften voor het uitbaten van een drankstand moeten 

nagevolgd worden. 

De organisator zal de nodige maatregelen treffen om de regels te doen naleven (controle, 

bandjes….).  

De organisator schenkt de drank wegwerp plastic bekers. Wegwerp is enkel toegelaten indien de 
organisator 95% van de verpakkingen inzamelt voor recyclage. Herbruikbare bekers worden 

aanbevolen 

Controles kunnen gebeuren door zowel de inspectiediensten van de FOD Volksgezondheid als door 

de politiediensten. 

Ingelmunster, 

De burgemeester De algemeen directeur, voor medeondertekening 

Kurt Windels ir. Dominik Ronse 


