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I. Activiteiten op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet 

afgesloten terrein 

Artikel 1 

Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van 

de doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en “Ronde van 

Vlaanderen voor Elite”, en die doorgaat op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet 

afgesloten terrein, wordt op zondag 5 april 2020 slechts toegelaten op voorwaarde dat deze door 

de burgemeester voorafgaandelijk en schriftelijk werd vergund. 

Alle aanvragen tot vergunning moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid ten laatste op 1 februari 

2020 bij de burgemeester worden ingediend. 

De aanvraag tot vergunning moet gebeuren op basis van het ‘Aanvraagformulier Evenementen’ van 

de stad Sint-Niklaas en moet minimaal volgende gegevens vermelden : 

1. De naam, adres en contactgegevens van de aanvrager/organisator. 

2. Als de organisatie gebeurt door een rechtspersoon zal haar benaming, haar rechtsvorm, het 

adres van haar hoofdzetel alsook de statutaire bepaling en/of beslissing van het bevoegde 

orgaan van de rechtspersoon die de ondertekenaar toelaat haar te vertegenwoordigen, 

opgegeven moeten worden. 

3. De juiste omschrijving van de geplande éénmalige of bijkomende activiteit met de 

vermelding of deze publiek of alleen op een uitnodiging toegankelijk is met een raming van 

het aantal genodigden. 

4. De juiste locatie ervan. 

5. De logistieke faciliteiten (tenten, toiletten, parkings, toegang…) die zullen worden in plaats 

gesteld. 

6. De interne veiligheidsmaatregelen (nadars, sfeerbeheerders, ….). 

7. De eventuele aanwezigheid van een medische hulppost, met inhoudelijke beschrijving. 

 

 



 

 

Artikel 2 

Ten laatste op 20 maart 2020 verzendt de burgemeester aan de in artikel 1 bedoelde aanvragers 

hetzij de vergunning hetzij een gemotiveerde weigering van vergunning. 

In de vergunning wordt duidelijk gesteld onder welke voorwaarden zij wordt verleend. 

De organisatoren van de vergunde activiteiten hebben de plicht de voorwaarden onder dewelke de 

vergunning werd verleend na te leven. 

Een afschrift van de vergunde activiteiten wordt aan de korpschef van de lokale politie en aan de 

zonecommandant van de hulpverleningszone bezorgd, en, indien van toepassing, aan de FOD 

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.  

Artikel 3 

Indien wordt vastgesteld dat een organisator één of meerdere voorwaarden waaronder de 

vergunning werd verleend, niet naleeft, kan de burgemeester de vergunning intrekken. 

Het niet naleven van een of meerdere voorwaarden in het verleden kan door de burgemeester als 

motief ingeroepen worden om het verlenen van de vergunning te weigeren. 

 

II. Activiteiten in een besloten plaats met openbaar karakter 

Artikel 4 

Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van 

de doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en Ronde van 

Vlaanderen voor Elite”, en die doorgaat in een besloten plaats maar die voor iedereen vrij 

toegankelijk is, hetzij gratis, hetzij tegen betaling van een inkomgeld, hetzij op vertoon van een 

toegangskaart of een uitnodiging wanneer deze ter beschikking wordt gesteld van eenieder die ze 

aanvraagt, dient ten laatste op 1 februari 2020 gemeld aan de burgemeester. De melding dient de 

gegevens te bevatten opgesomd in artikel 1. 

 

 



 

 

Artikel 5 

De burgemeester kan in functie van het aantal aanvragen of meldingen en de juiste locatie van de 

aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen organiseren met 

de organisator van een randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde de nodige 

afspraken te maken inzake opvang van de toeschouwers en/of genodigden, de in te richten 

parkings, het in te huren sanitair, de vrij te houden evacuatiewegen, de te plaatsen 

veiligheidsvoorzieningen, enz …  

Artikel 6 

De burgemeester kan de activiteiten zoals bedoeld in artikel 4 doen stopzetten indien aan de 

voorafgaandelijk bepaalde afspraken (artikel 5) niet wordt voldaan of indien ze een gevaar vormen 

voor de openbare orde (openbare rust, openbare veiligheid of openbare gezondheid).   

 

III. Veiligheidszones 

Artikel 7 

De burgemeester kan op basis van een risico-analyse, rekening houdend met de massale 

volkstoeloop op bepaalde plaatsen en de aard van het terrein, op voorhand een gebied als 

veiligheidszone definiëren, ten einde de openbare veiligheid en orde beter te kunnen beheersen. 

Een veiligheidszone is een duidelijk afgebakend gebied waar bijkomende veiligheidsmaatregelen 

noodzakelijk zijn omwille van het groot aantal mensen, de beperkte mobiliteit, de aanwezigheid 

van risicoverzwarend materiaal (tenten, gasflessen,…)  

Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit anders dan vermeld onder 

rubriek I en II, die plaats heeft omwille van de doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van 

Vlaanderen voor Vrouwen” en Ronde van Vlaanderen voor Elite” en die plaats vindt in een 



 

 

veiligheidszone, dient eveneens ten laatste op 1 februari 2020 gemeld aan de burgemeester. De 

melding dient de gegevens te bevatten opgesomd in artikel 1. 

De burgemeester organiseert rekening houdend met het aantal aanvragen of meldingen en de 

juiste locatie van de aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere 

coördinatievergaderingen met de organisator van een randactiviteit en met de verschillende 

hulpdiensten teneinde in nauwe samenspraak met de lokale veiligheidscel één inplantingsplan en 

één veiligheidsplan op te maken voor de hele veiligheidszone. 

Artikel 8 

Naargelang de veiligheidszone zich bevindt op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet 

afgesloten terrein, dan wel op een besloten plaats die voor iedereen vrij toegankelijk is, zijn de 

bepalingen van respectievelijk artikel 2 en 3, dan wel artikel 6 van toepassing. 

 

IV. Algemene bepalingen 

Artikel 9 : Normatief kader 

Onverminderd zijn algemene bevoegdheid in het kader van de openbare orde, hanteert de 

burgemeester de volgende besluiten als normatief kader om de veiligheid van de randactiviteiten 

af te toetsen (bijlage): 

• samengeordende wetsbepalingen van 3 april 1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken 

• wet van 28 december 1983, met latere wijzigingen, betreffende het verstrekken van sterke 

drank en betreffende het vergunningsrecht; 

• algemeen politiereglement; 

• belastingreglement op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, vastgesteld door 

de gemeenteraad in zitting van 19 december 2019, met latere wijzigingen; 

• stedelijke bepalingen evenementenveiligheid, goedgekeurd door het college in zitting van 

4 juli 2016; 



 

 

• wet van 4 juli 2005 tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening 

van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, inzonderheid de 

occasionele verkopen door particulieren; 

• gemeentedecreet, artikel 57. 

Artikel 10 : Sancties 

Overtredingen op de bepalingen van artikel 1, 4 en 7 van deze verordening zullen worden bestraft 

met een administratieve geldboete van maximum 350 euro.  

Onverminderd de toepassing van een administratieve geldboete moet de overtreder van de 

bepalingen van artikel 1, 4 en 7 alsook degene die één of meerdere voorwaarden niet naleeft zich 

schikken naar de aanmaningen van de burgemeester zo niet houdt de stad/gemeente zich het recht 

voor de nodige maatregelen te treffen op kosten en risico van de overtreder. 

De stad houdt zich hetzelfde recht voor indien de organisator van de activiteit niet tijdig kan 

worden opgezocht.  

De burgemeester kan in toepassing van artikel 135 Nieuwe Gemeentewet ter vrijwaring van de 

openbare orde een randactiviteit verbieden.  

Artikel 11 

Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in artikel 186 en 187 van het 

gemeentedecreet 


