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Politiebesluit

uw kenmerk

De burgemeester,

ons kenmerk
Dossier 957

bijlagen
VersLag hoorpticht

Overwegende dat sinds geruime tijd gel.uidsoverlast optreedt bij de buren van café 't Café, Va[k

24 te gtll Betsete, dat uitgebaat wordt door de heer Jan Snel.lings, Hofstraat 45 te 9100 Sint-

Nikl.aas;

Overwegende dat tijdens een plaatsbezoek van de toezichthouder bestuurl.ijke handhaving

dd. t7 december 2018 werd vastgestetd dat het volume van de basbox met 50% werd verhoogd

en dat door de rechtstreekse aansluiting van de basbox op de monitoruitgang de

gel.uidsbegrenzer wordt omzei l"d;

Overwegende dat de klachten over getuidshinder bij de buren hiermee in relatie kunnen worden

gebracht;

Overwegende dat tijdens een plaatsbezoek van de toezichthouder bestuurl,ijke handhaving

dd. 18 januari 2019 werd vastgestel.d dat de basbox weliswaar op het oorspronkel.ijke (correcte)

votume werd ingesteld, maar door het feit dat deze basbox een eigen versterker heeft toch

attijd nog los van de getuidsbegrenzer kan worden opgestel.d;

Gel.et op het verslag van de hoorplicht dd. t4 februari 2019 waaruit bl.ijkt dat de uitbater zich

akkoord verklaart om de basbox te verwijdêren uit zijn horeaczaak;

Gelet op de gemeentewet, inzonderheid artikel. L3552,2";

Gelet op de gemeentewet, inzonderheid artikel. 135, tweede [id;

Grote Markt 1 - 9100 Sint-Niktaas
Tet.03 778 30 00 - info@sint-niklaas.be
www.s int- n iklaas.be

Gelet op het decreet lokaaI bestuur, inzonderheid artikeL 63;
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Besluit:

de heer Jan Sneltings, uitbater van café 't Café, Vatk 24 te 9111 Belsele, wonende te 9100 Sint-
Niklas, Hofstraat 45, te bevelen de basbox in zijn horecazaak te desactiveren ten laatste tegen
maandag 25 februari 2019 om 12.00 uur. Dit besluit geldt ook voor andere basboxen die los

van de gel,uidsbegrenzer worden opgestetd.

Sint-Nikl,aas, 22 februa ri 2019

directeur, De burgemeester,

Joh Verhulst. Lieven Dehandschutter
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Lokale Politie Sint:Niklaas : 5432
Dienst : Bestuurlijke Handhaving

B-9100 SINT-NIKLAAS
Dalstraat 26

Tet. :03/760.65.00
Fax: 031778.21.56
politie@sint-niklaas. be

Datum
19-02-2019

Datum /uur:
Plaats:
Aanwezig

Verontschuldigd:
Afwezig:

Kennisgeving aán :

14-O2-2OI9 om 11.00 uur

Kabinet bureemeester
Burgemeester Lieven Dehandsch utter,
toezichthouder Wim van Brouck, uitbater Jan

,Snellings, horecacoacd Hannah Coene

/
/
Bu rgemeester Lieven Dehandschutter,
toezichthouder Wim van Brouck, commissaris Benny
Smet, adviseur SofÍe Buyse

Fax

Dossierbeheerder Wim Van Brouck

Tetefoon 03 160 65 87

03 778 27 56

Wim.van brouck@Police.Belgium.EuE-mail

Hoorplicht inzake uitbating café 't Café (Valk 24t 9LLL Belsele)
Verslag gesprek

De burgemeester geeft kennis aan de uitbater dat de politie half december 2018 werd
gecontacteerd door een buurman van 't Café. Volgens de buurman zou er sinds enige tijd, terug
sprake zijn van overmatige geluidsoverlast, aftomstig van het café.

Op 17 december werd een controle uitgevoerd door Bestuurlijke Handhaving van de politie. Er
werd vastgesteld dat het volume van de basbox met 500/o werd verhoogd. Volgens de uitbater
werd dit wellicht veroorzaakt door kuiswerkzaamheden van de kuisvrouw, Bijkomend werd
vastgesteld dat een luidspreker rechtstreeks aan de monitoruitgang van de versterker werd
verbonden. Hierdoor werd de begrenzer omzeild en werden hogere geluidsniveaus geproduceerd,
Na metingen bleek dat de geluidsnormen werden overschreden. Dit is wellicht de oorzaak van de
geluidshinder bij de buurman.

Op 18 januari 2019 werd een nieuwe controle uitgevoerd. Er werd vastgesteld dat de basbox
terug op het oorspronkelijke (correcte) volume werd ingesteld en dat de andere luidspreker terug
werd verbonden met de begrenzer. Er werden geen overschrijdingen van de geluidsnorm meer
vastgesteld.
De politie deelt mee dat aangezien de basbox een eigen versterker heeft, het steeds mogelijk is
om buiten de begrenzer om, het geluidsniveau (boven de norm) te verhogen. De burgemeester
stelt dat om deze reden zal worden opgelegd dat de basbox definitief moet worden verwijderd.
Aangezien de verwijdering makkelijk uit te voeren is, is hij van mening dat dit snel zal moeten
gebeuren, De uitbater antwoordt hierop dat hij daar geen probleem mee heeft en de beslissing
begrijpt.

Betrokkene neemt kennis van de maatregelen, namelijk:
Verwijdering van de basbox (de deadline is nog nader te bepalen, Snel in alle geval)

Met vriendelijk groet,

Toezichthouder Wim Van Brouck
UI


