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De burgemeester:
MOTIVERING
Feiten en context
Met de aanvraag van 15/07/2021 vraagt Dave Selleslaghs - namens Titans gym Lier - toelating voor
het organiseren van een vechtsportevent op zondag 17 oktober 2021 in de sporthal 't Spui.
Om 12u arriveren de deelnemende sportscholen en worden de deelnemers onderworpen aan een
medische controle door de aanwezige arts en weging. Deze rond af om 13u. Terwijl volgt er een
soundcheck en een laatste veiligheidscontrole van de zaal. Om dan om 13u00 al onze mensen op
post te hebben: catering, veiligheidsfirma, dokter en coronastewards. Hierna openen de deuren voor
het publiek.
Er vinden 15 amateur en professionele sportkampen plaats. Om de 2u wordt er een pauze van 15min
ingelast. Bij de vorige editie was de aanvang van het evenement om 14u en eindigde het om 18u30.
Voeding en drank: een vipruimte van 60 personen. Deze worden enkel aan tafel bedient door een
professioneel cateringbedrijf (voeding en drank). Bezoekers kunnen op een drankpunt in de cafetaria
afgesloten dranken aanschaffen. Dit drankpunt wordt aangegeven via een
looplijn (enkele richting) en aangeduid met de op dat moment geldende afstandsregels. Alle
aanwezige zullen bediend worden volgens het dan geldende horecaprotocol.
Adviezen
Team sport
Positief advies. Gaat door in onze sporthal ' t Spui, draaiboek werd besproken en bijgestuurd waar
nodig ( evenement al 2 keer gepland en uitgesteld wegens Corona)
Verkeersdienst LPL
Er is wel een startdatum maar geen einddatum ingegeven. Men gaat versterkte muziek spelen maar
zou onder de 85 dB blijven.
Op vlak van verkeer geen bezwaar gelet er geen verkeersmaatregelen gevraagd zijn.
Cel mobiliteit
Geen verkeersmaatregelen gevraagd, geen bezwaar.
Noodplaning
Gunstig advies op voorwaarden dat de geldende coronamaatregelen en de sectorprotocollen op het
moment van de activiteit strikt worden toegepast.
BESLUIT
Art 1 :
De burgemeester beslist toelating te geven voor het organiseren van een vechtsportevent op zondag
17 oktober 2021 in de sporthal 't Spui .
Art 2 :
De geldende coronamaatregelen en de sectorprotocollen op het moment van de activiteit moeten
strikt worden toegepast.

P.2 beslissing burgemeester 20210923
9 17/10/2021 - Lords of the ring 3.

Art 3 :
Kopieën:
Aantal
4

Bestemming
aanvrager - noodplanning - team sport - cel mobiliteit - verkeersdienst LPL
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