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Hoofdstuk I – Algemene bepalingen 

Artikel 1. Doel 

Stad Sint-Niklaas bepaalt bij wijze van deze politieverordening de voorwaarden met het oog op de maximale 

vrijwaring van de openbare orde en veiligheid op het openbaar domein voor de duur van de Vredefeesten 

2022. 

Artikel 2. Definities 

In deze verordening hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis. 

• Zone Vredefeesten: de som van de veiligheidszones, omschreven in artikel 4 § 1,b. 

• Veiligheidszone: gebied binnen de zone Vredefeesten dat als een cluster wordt aanzien voor de operaties 

van de hulpdiensten. 

• Feestkernen: met muren, nadar of Heras afgesloten locaties binnen de zone Vredefeesten, waar activiteiten 

plaatsvinden, zoals omschreven in artikel 4 § 2. 

Onderstaande definities zijn overeenkomstig het algemeen politiereglement van stad Sint-Niklaas. 

• Horecazaak: occasionele drankgelegenheden, cafés, tavernes, eetgelegenheden, restaurants en 

dancings, vzw’s en feitelijke verenigingen die een drank- en/of eetgelegenheid uitbaten, en die 

beschikken over een tapvergunning afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen. 

Shishabars worden ook beschouwd als een horecazaak. Een shishabar is een publiek toegankelijke 

inrichting onder meer bestemd om een waterpijp te roken, ook al is dit sporadisch. Onder waterpijp 

wordt verstaan, een apparaat om te roken via een vloeistofreservoir. 

• Terrassen: door het plaatsen van tafels, stoelen en banken, al of niet geplaatst op een wegneembare 

vloer, al of niet omringd door windschermen en al of niet overdekt door een parasol of zonnetent, en 

bestemd om als handels- of horecazaak te worden uitgebaat. 

Artikel 3. Duur Vredefeesten 

De Vredefeesten 2022 vinden plaats van vrijdag 2 september 2022 vanaf 16 uur tot en met zondag 4 

september 2022 tot 23 uur. 



Artikel 4. Doelgroep en toepassingsgebied 

§ 1 Zone Vredefeesten 

a. De gehele politieverordening is van toepassing op de zone Vredefeesten, zoals omschreven in artikel 4 § 

1,b. 

b. De zone Vredefeesten wordt onderverdeeld in 6 veiligheidszones 

• Zone Markt 

• Zone Apostel 

• Zone Heyman 

• Zone Park 

• Zone Station 

• Zone Hof 

 

Nadere omschrijving van de veiligheidszones: 

Straat Inbegrepen Niet-inbegrepen 

ZONE MARKT 

Grote Markt Volledig (dus inclusief ‘feestkern Grote 

Markt_Ballon’ & ‘feestkern Grote 

Markt_Horeca’) 

Standbeeld ‘Het Woord’ 

Parking ‘Grote Markt’ 

Reynaertgalerij 

 

Onze-Lieve-Vrouwstraat Volledig  

Parkstraat Volledig  

Sint-Jozefstraat Volledig  

Onze-Lieve-Vrouwplein  Rondpunt en het deel tussen 

Dalstraat en verkeerslichten 
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Straat Inbegrepen Niet-inbegrepen 

ZONE APOSTEL 

Sint-Nicolaasplein Volledig  

Apostelstraat Volledig  

Kleine Peperstraat Volledig  

Kalkstraat Van Houtbriel tot en met kruispunt 

Kleine Peperstraat 

Van voorbij kruispunt Kleine 

Peperstraat tot Lodewijk De 

Meesterstraat 

Sacramentsstraat Volledig  

Houtbriel Volledig  

Ankerstraat Volledig  

Zamanstraat Volledig  

Zwijgershoek Volledig  

Dr. Verdurmenstraat Volledig  

Regentiestraat Volledig  

Regentieplein Volledig  

Prins Albertstraat Volledig  

 

Straat Inbegrepen Niet-inbegrepen 

ZONE HEYMAN 

Hendrik Heymanplein Volledig (dus inclusief ‘feestkern Heyman’)  

Kokkelbeekstraat Van Parklaan tot en met kruispunt Mgr. 

Stillemansstraat 

Van voorbij kruispunt Mgr. 

Stillemansstaat tot Kongostraat 

Mgr. Stillemansstraat Volledig. 

Doorsteek tussen huisnummers 45 en 47 

naar Hendrik Heymanplein 

Kruispunt Mgr. Stillemansstraat/ 

Hoveniersstraat/Baron d’Hanisstraat 

 

Hoveniersstraat Van Nieuwstraat tot en met kruispunt Mgr. 

Stillemansstraat 

Van voorbij kruispunt Mgr. 

Stillemansstraat tot Kongostraat 



Nieuwstraat Van Grote Markt tot en met kruispunt 

Hoveniersstraat 

Van voorbij kruispunt 

Hoveniersstraat tot 

Hazewindstraat 

De Castrodreef Volledig 

Parking en groenzone rond Castrohof (dus 

inclusief ‘feestkern Castro’) 

 

Casinostraat Volledig  

Hofstraat Volledig  

 

Straat Inbegrepen Niet-inbegrepen 

ZONE PARK 

Romain De Vidtspark Volledig (dus inclusief ‘feestkern Park’)  

Parklaan Van Grote Markt tot en met kruispunt 

Moerlandstraat 

Van voorbij kruispunt 

Moerlandstraat tot N70 

Grote Peperstraat Volledig 

Doorsteek naast huisnummer 15 

 

Walburgstraat Volledig   

Zeildoekstraat Volledig  

Hospitaalstraat Volledig 

Kruispunt Hospitaalstraat/ 

Brugsken/Moerlandstraat 

 

Moerlandstraat Van Hospitaalstraat/Brugsken tot en 

met kruispunt Parklaan 

Van voorbij kruispunt Parklaan 

tot Knaptandstraat 
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Straat Inbegrepen Niet-inbegrepen 

ZONE STATION 

Stationsplein Esplanade (dus inclusief ‘feestkern 

Station’) 

Station en fietsstalling NMBS 

Zone De Lijn 

Parking Stationsstraat 

Bus-, fiets- en voetgangerstunnel onder 

het spoor naar de Noordlaan 

 

Kleine Laan Volledig  

Noordlaan Volledig 

De volledige site van ’t Bau-huis 

Kruispunt Driekongenstraat 

Kruispunt Slachthuisstraat 

Singel Rondpunt aan Leopold II-laan 

Inrit naar parking Station 

Parking Station 

Van voorbij rondpunt aan 

Leopold II-laan tot N70 

Leopold II-laan Van Stationsplein tot rondpunt op 

Singel 

Van Tabakstraat tot 

Truweelstraat 

Straat Inbegrepen Niet-inbegrepen 

ZONE HOF 

Stationsstraat Volledig (dus inclusief ‘feestkern 

Terrazza’) 

 

Collegestraat Volledig  

Paul Snoeckstraat Volledig  

Boonhemstraat Volledig  

Richard Van 

Britsomstraat 

Volledig  

Broodstraat Volledig  

Casinostraat Volledig  



Hofstraat Volledig  

 

Afbeelding veiligheidszones, die tesamen de Zone Vredefeesten vormen: 

 

 

 



§ 2 Feestkernen 

Binnen de zone Vredefeesten onderscheiden we 7 feestkernen: 

• Feestkern Grote Markt_Ballon: het met hekwerk afgesloten gedeelte van de Grote Markt dat 

dienst als opstijgterrein 

• Feestkern Grote Markt_Horeca: het met hekwerk afgesloten gedeelte van de Grote Markt in 

functie van het horeca-terras met sfeerbeleving. 

• Feestkern Heyman: het met hekwerk afgesloten gedeelte op het Hendrik Heymanplein in functie 

van het muziekfestival. 

• Feestkern Castro: het met hekwerk afgesloten gedeelte rondom Castrohof in functie van het 

muziek- en theaterfestival. 

• Feestkern Park: het met hekwerk afgesloten gedeelte van het Romain De Vidtspark, het 

evenementenplein. 

• Feestkern Terrazza: de ganse site van De Salons in de Stationsstraat, inclusief tuin en uitgang via 

de Regentiestraat. 

• Feestkern Station: het met hekwerk afgesloten gedeelte op het Stationsplein in functie van het 

Urbanfestival  

 

  



Hoofdstuk II – Veiligheid  

Artikel 5. Private bewaking 

§ 1  In het kader van een goed veiligheidsbeheer, mag de aangestelde erkende bewakingsonderneming 

tijdens de duur van de Vredefeesten, bewakingsactiviteiten uitoefenen op het openbaar domein. 

§ 2  De bewakingsactiviteiten op het openbaar domein kunnen worden uitgeoefend binnen de ganse zone 

van de Vredefeesten, zoals omschreven in artikel 4 § 1,b. De buitenste randen van de 6 

veiligheidszones samen vormen de perimeter waarin de bewakingsactiviteiten mogen plaatsvinden. 

 (De concrete perimeter wordt eveneens aangeduid op het algemeen inplantingsplan van de 

Vredefeesten 2022.) 

Artikel 6. Verstoringen 

§ 1  Het is verboden op gelijk welke manier ieder concert, spektakel, evenement, sportieve bijeenkomst of 

gelijk welke bijeenkomst die door de gemeentelijke overheid toegelaten is, te verstoren. 

  



Hoofdstuk III – Reclame, propaganda, catering, handel, terrassen en reclame 

en propaganda 

Artikel 7. Reclame en propaganda 

§1  Binnen de zone Vredefeesten: 

• geldt een verbod op reclame en propaganda, met uitzondering van vergunningshouders; 

• is het verboden om inzamelingen of collectes te organiseren; met uitzondering van 

vergunningshouders; 

• is het verboden voor organisatoren en hun partners (bv. sponsors), alle horecazaken en 

nachtwinkels om binnen de evenementenzone promotionele en/of commerciële acties op te 

zetten die mogelijks een overmatige consumptie van alcoholhoudende dranken in de hand 

werken; 

Artikel 8. Cateringstanden, drankgelegenheden, handelszaken, terrassen 

§1 Binnen de zone Vredefeesten: 

• is het noodzakelijk om een vrije doorgang, in de breedte en de hoogte te waarborgen; 

• geldt een verbod op ambulante handel, met uitzondering van vergunningshouders; 

• is het verboden om mobiele tapinstallaties, zowel op het openbaar domein als vanuit privé-

panden, te installeren; alsook is het verboden inrichtingen op openbaar domein bestemd voor 

het verdelen van drank met als doel het systematisch dranken te verspreiden, op te stellen, met 

uitzondering van de tapinstallaties eigen aan de organisatie; 

• is het aantal verkooppunten van drank in openlucht gelimiteerd volgens het plan dat door de 

organisator vooraf is opgemaakt en goedgekeurd door de hulpdiensten;  

• elke uitbreiding van terrassen worden vooraf opgenomen in het algemeen inplantingsplan van 

Vredefeesten 2022 en goedgekeurd door de veiligheidsdiensten, andere uitbreidingen zijn niet 

toegelaten; 

• moeten professionele cateringkramen op elektriciteit steeds in het bezit zijn van een attest van 

keuring van de elektrische installatie, de keuring moet uitgevoerd zijn door een erkend 

keuringsorganisme, het attest moet vermelden dat alle elektrische installaties van de gehele 

stand conform het AREI zijn uitgevoerd; 



• moeten professionele cateringkramen die gebruik maken van gas steeds in het bezit zijn van een 

attest van keuring van de gasdichtheid, die keuring moet uitgevoerd zijn door een erkend 

keuringsorganisme, de gebruikte recipiënten moeten voldoen aan de bepalingen van het ARAB. 

Hoofdstuk IV – Maatregelen ter beperking van overlast 

Artikel 9. Glasverbod 

§ 1.  Binnen de zone Vredefeesten is het voor bezoekers verboden om eigen alcoholhoudende drank, 

zowel in glazen als in niet glazen flessen, mee te brengen. 

§ 2.  Binnen de feestkernen is het verboden om geopende en/of open glazen recipiënten, 

alcoholhoudende of niet alcoholhoudende bij te hebben vanaf vrijdag 2 september 2022 om 16 uur 

tot en met zondag 4 september 2022 om 23 uur, op uitzondering van de backstage & VIP-ruimtes. 

Artikel 10. Bedelen 

§1. Bedelen op het openbaar domein binnen de zone Vredefeesten is verboden. 

Artikel 11. Geluidsoverlast 

§ 1. Aanvullend op de bepalingen van het algemeen politiereglement is het tijdens de duurtijd van de 

 Vredefeesten, alsook tijdens mogelijke repetities of soundchecks voorafgaand, verboden in de straten 

grenzend aan de feestkernen, alsook in de aanpalende gebouwen, geluidsinstallaties in werking te 

brengen of enig ander verstorend geluid te maken, behoudens bij uitzonderlijke toelating. 

Artikel 12. Vuurwerk  

§ 1. Behoudens in geval van uitzonderlijke toestemming van de burgemeester is het gebruik en bezit van 

pyrotechnische middelen en vuurwerk verboden. 

Artikel 13. Honden 

§ 1. Gelet op de openbare orde en veiligheid zijn alle honden verboden binnen alle feestkernen, 

uitgezonderd binnen ‘feestkern Grote Markt_Horeca’ waar honden wel toegelaten zijn. 

§ 2. Inwoners die aan de feestzones wonen hebben wel de toestemming om hun honden uit te 

laten. Voor hen geldt echter ook een verbod om met de hond in de feestkernen te komen.  



§ 3.  Een uitzondering op al deze bepalingen wordt gemaakt voor assistentie-, blindegeleidingshonden en 

politiehonden. 

Artikel 14. Fietsen, steppen en skaten 

§ 1. Binnen de zone Vredefeesten is het verboden om te fietsen, steppen, skaten of zich gemotoriseerd 

voort te bewegen op de volgende locaties: Grote Markt, Onze-Lieve-Vrouwstraat, Parkstraat, Sint-

Nicolaasplein, Apostelstraat, Sacramentsstraat, Hendrik Heymanplein, Nieuwstraat tussen Grote 

Markt en Kroonmolenstraat, De Castrodreef, Romain De Vidtspark en Parklaan van Grote Markt tot de 

fietsstalling ter hoogte van de ingang van het stadspark .  

§ 2. In de feestkernen zijn fietsen, skateboards, steps en gemotoriseerde voertuigen te 

allen tijde niet toegelaten, ook aan de hand.  

§ 3. Een uitzondering op al deze bepalingen wordt gemaakt voor de hulpdiensten en de organisatie en 

voor het specifiek urban-gedeelte binnen de feestkern Station. 

  



Hoofdstuk V – Bijkomende maatregelen 

Artikel 15. Openbare orde 

§ 1.  De officier van bestuurlijke politie kan in functie van de openbare veiligheid, rust en orde alle extra 

maatregelen nemen. 

§ 2.  De burgemeester kan naar plaats, tijd en inhoud bijkomende maatregelen opleggen. 

Hoofdstuk VI – Sancties en strafbepalingen 

Inbreuken worden gesanctioneerd met een administratieve sanctie zoals omschreven in de wet van 24 juni 

2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties zoals vermeld in hoofdstuk IX artikel 6 §1 van 

het algemeen politiereglement, vastgesteld door de gemeenteraad, tenzij een hogere regelgeving een andere 

sanctie voorziet.  

De weigering om gevolg te geven aan onderrichtingen of aanmaningen van de lokale politie of gemachtigde 

ambtenaren, om een overtreding van dit reglement te doen ophouden of te voorkomen, vormt eveneens een 

inbreuk op het algemeen politiereglement die kan gesanctioneerd worden met een administratieve sanctie of 

desgevallend een andere sanctie voorzien door hogere regelgeving.  

Het opleggen van een administratieve sanctie gebeurt overeenkomstig de procedure beschreven in hoofdstuk 

IX van het algemeen politiereglement, vastgesteld door de gemeenteraad.  

Bij op heterdaad vastgestelde inbreuken op artikel 3 binnen de gebiedsomschrijving (artikel 2) van de huidige 

politieverordening kan de burgemeester volgens zijn uitvoeringsbevoegdheid inzake administratieve politie, 

zoals geregeld door de nieuwe gemeentewet, een sluitingsuur voor een bepaalde periode van de bedoelde 

inrichting of uitbating opleggen of desgevallend een maatregel treffen op grond van artikel 134quater van de 

nieuwe gemeentewet.  

Hoofdstuk VII – Bekendmaking 

Deze tijdelijke politieverordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 287 en 288 van het 

decreet lokaal bestuur. 


