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college van burgemeester en schepenen
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GOEDGEKEURD
ondernemen en stadsmarketing

Samenstelling
De heer Bart De Wever, burgemeester
De heer Koen Kennis, schepen; de heer Philip Heylen, schepen; de heer Ludo Van Campenhout, schepen; de heer
Claude Marinower, schepen; de heer Marc Van Peel, schepen; de heer Rob Van de Velde, schepen; mevrouw Nabilla
Ait Daoud, schepen; de heer Fons Duchateau, schepen
De heer Roel Verhaert, stadssecretaris
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Openbaar domein - Evenementenvergunning
Spoor Oost - Goedkeuring

Motivering
Gekoppelde besluiten
2015_GR_00045 - Fooractiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare
foren en op openbaar domein - Reglement. Wijziging - Goedkeuring
Aanleiding en context
De gemeenteraad keurde op 26 januari 2015 (jaarnummer 45) goed dat de jaarlijkse Sinksenfoor
op de nieuwe locatie Spoor oost zou plaatsvinden.
Het college besliste op 13 maart 2015 (jaarnummer 2068) dat de Sinksenfoor zou plaatsvinden van
23 mei 2015 tot 12 juli 2015.
Er dienen dringend maatregelen genomen te worden omtrent de veiligheid van het evenement. Dit
betekent dat er al vanaf 23 maart 2015 moet gestart worden met de implementatie van dit
evenement.
Juridische grond
Artikel 135§2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 bepaalt;
“De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie,
met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en
plaatsen en in openbare gebouwen.
Meer bepaald, en voor zover de aangelegenheid niet buiten de bevoegdheid van de gemeenten is
gehouden, worden de volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het gezag van de
gemeenten toevertrouwd :
1° alles wat verband houdt met een veilig en vlot verkeer op openbare wegen, straten, kaden en
pleinen, hetgeen omvat de reiniging, de verlichting, de opruiming van hindernissen, het slopen of
herstellen van bouwvallige gebouwen, het verbod om aan ramen of andere delen van gebouwen enig
voorwerp te plaatsen dat door zijn val schade kan berokkenen, of om wat dan ook te werpen dat
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voorbijgangers verwondingen of schade kan toebrengen of dat schadelijke uitwasemingen kan
veroorzaken; voor zover de politie over het wegverkeer betrekking heeft op blijvende of periodieke
toestanden, valt zij niet onder de toepassing van dit artikel;
3° het handhaven van de orde op plaatsen waar veel mensen samenkomen, zoals op jaarmarkten en
markten, bij openbare vermakelijkheden en plechtigheden, vertoningen en spelen, in
drankgelegenheden, kerken en andere openbare plaatsen;”
Argumentatie
In functie van de veiligheid is het nodig om vanaf 23 maart 2015 een aantal voorbereidende
werkzaamheden op te starten voor de ingebruikname van de publieke ruimte Spoor Oost in functie
van de Sinksenfoor. Het gaat onder meer om egalisering van de ruimte tussen de sporen, het
plaatsen van hekwerk van maximaal 3 meter, herstel van verharding en opruiming van het terrein.
Financiële gevolgen
Nee
Algemene financiële opmerkingen
Het college keurde op 23 januari 2015 (jaarnummer 587) het definitief ontwerp van Spoor Oost
goed. Het college keurde ook de voorbereidende werken goed en gaf opdracht aan AG VESPA om
het terrein in mei 2015 op een veilige manier publiek toegankelijk en gebruiksklaar te maken voor
de sinksenfoor.
De voorbereidende werkzaamheden die worden uitgevoerd in functie van Sinksenfoor worden
afgerekend op het projectbudget van Spoor Oost.
Bij budgetopmaak 2015 werd een budget van 7.041.520,00 EUR voorzien voor de realisatie van dit
project, waarvan 3.841.520,00 EUR in 2015 en 3.200.000,00 EUR in 2016. De voorziene werken
passen binnen dit totaalbudget. Bij budgetwijziging 2015 zullen deze bedragen meer correct
gespreid worden.
Strategisch kader
Dit besluit past in de realisatie van:
Doelstellingen/projecten:
Het Bedrijvenloket organiseert een intentiegerichte, geïntegreerde en multikanaal dienstverlening
voor bedrijven op een professionele en klantvriendelijke manier.
Bewoners en bezoekers kunnen terecht op openbare markten en foren
Het bedrijvenloket verzorgt de backofficetaken voor de organisatie van de openbare
foren volgens het stedelijk foorreglement.

Besluit
Artikel 1
Het college keurt goed dat er een evenementenvergunning wordt verleend vanaf 23 maart 2015 voor
de ingebruikname van de publieke ruimte Spoor Oost in functie van de Sinksenfoor.
Artikel 2
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Het college geeft opdracht aan:
dienst
AG Vespa

taak
om de nodige veiligheidswerken uit te voeren

Artikel 3
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
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