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De burgemeester:
MOTIVERING
Feiten en context
Met de aanvraag van 06/09/2021 vraagt Toon Janssen - namens Berrevuts - toelating voor het
organiseren van Oktobervesten op zaterdag 20 november 2021 op de evenementenweide in de Fred.
Pelzerstraat van 18u00 tot 02u00.
Er zal hier een tent geplaatst worden van 700 m².
We gaan voor max 500 bezoekers zonder CST.
Moest de regering dit aantal nog optrekken in de loop van de komende weken en de voorverkoop
loopt goed, zou het kunnen dat ze de capaciteit nog gaan opdrijven.
Adviezen
Noodplanning
Gunstig advies op voorwaarden dat de geldende coronamaatregelen en sectorprotocollen op het
moment van de activiteit strikt worden toegepast.
Alles is steeds onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen.
Cel leefmilieu
Aangezien het hier om een niet-ingedeelde inrichting overeenkomstig VLAREM handelt, kan het
college een toelating verlenen voor het produceren van elektronisch versterkte muziek tot een
maximaal geluidsniveau van ≤ 95 dB(A) Laeq,15 min of ≤ 100 dB(A) Laeq,60 min.
De organisatie vermeld volgende preventieve maatregelen:
“Wij voorzien een meetinstallatie om aan de voorwaarden te voldoen.”
Om tijdens het evenement een voldoende hoog geluidsniveau te kunnen bereiken, maar anderzijds
geen overmatige hinder naar de omgeving teweeg te brengen, kan een afwijking op de
geluidsnormen worden toegestaan, mits rekening gehouden wordt met de principes die op 10 maart
2014 en 21 maart 2016 door het college werden vastgelegd en gepast geluidsbeperkende
maatregelen worden genomen.
Om de omgeving niet overmatig te hinderen zijn volgende voorwaarden noodzakelijk:
Er moet gehoorbescherming duidelijk zichtbaar aangeboden worden aan de ingang en aan de
feesttent.
Aan de toegang van de feesttent en de ingang van de weide moet duidelijk de toegelaten norm
worden geafficheerd. (minstens A4 formaat)
De geluidsdruk in LAeq, 15min moet te allen tijde zichtbaar zijn voor PA, verantwoordelijke en
handhaver
De exploitant en de persoon die door hem is aangesteld, zijn ertoe gehouden het maximaal
toegestane geluidsniveau na te leven. Als het geluidsniveau, gemeten door middel van de
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meetapparatuur waarin de exploitant voorziet, het maximaal toegestane geluidsniveau
overschrijdt,zijn de exploitant en de persoon die hij heeft aangesteld, verplicht om onmiddellijk het
geluidsniveau bij te sturen tot een niveau dat het maximaal toegestane geluidsniveau niet meer
overschrijdt.
Op zaterdag 20-11-2021
•
mag het geluidsniveau van de muziek van 21.00u tot 24.00u niet meer bedragen dan 93 db(A)
Laeq,15 min;
•
de organisator moet de omwonende binnen een straal van 200 m rond het evenement, uiterlijk één
week voor het evenement informeren en de gegevens van de organisator of verantwoordelijke
meedelen;
•
de organisator voorziet een geluidsmeter met permanente registratie, die permanent de LAeq, 15
min-waarde
meet. Deze geluidsmeter dient opgesteld te worden tussen het publiek, aan de DJ- of PA-installatie.
De resultaten
van de meting dienen voor 24/11/2021 in tabelvorm aan de stad Lier bezorgd te worden
(leefmilieu@lier.be).
Op zondag 21-11-2021
•
mag het geluidsniveau van de muziek van 00.00u tot 2.00u niet meer bedragen dan 93 db(A)
Laeq,15 min;
•
dienen de muziekactiviteiten stipt beëindigd te worden 2.00u.
•
de organisator moet de omwonende binnen een straal van 200 m rond het evenement, uiterlijk één
week voor het evenement informeren en de gegevens van de organisator of verantwoordelijke
meedelen;
•
de organisator voorziet een geluidsmeter met permanente registratie, die permanent de LAeq, 15
min-waarde
meet. Deze geluidsmeter dient opgesteld te worden tussen het publiek, aan de DJ- of PA-installatie.
De resultaten
van de meting dienen voor 24/11/2021 in tabelvorm aan de stad Lier bezorgd te worden
(leefmilieu@lier.be [4]).
De beslissing dient op eenvoudig verzoek aan de toezichthoudende diensten getoond kunnen
worden.
Cel groen
Akkoord met locatie evenementenweide Frederik Peltzerstraat mits er geen schade wordt
aangebracht aan het grasplein .
Eventuele schade wordt verhaald op de organisator .Het reglement 'evenementenweide' is van
toepassing .
Brandweer
Algemene veiligheid blijft geldig : uitgangen , juiste en geen vervallen gasslangen , voorzien van
brandblussers, vrije toegang voor hulpdiensten moet gegarandeerd zijn.
Evenementen
De organisator
- dient in orde te zijn met andere wetgevingen en bijkomende toelatingen.
- sluit de nodige verzekeringen af
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- dient de nodige stappen te ondernemen om het evenement veilig te laten verlopen.
De verantwoordelijkheid van de stad kan niet ingeroepen worden bij eventuele ongevallen of schade.
Inbreuken tegen het algemeen politiereglement kunnen leiden tot een gemeentelijke
administratieve sanctie.
Het openbaar domein dient netjes te worden achtergelaten. Afval dient verwijderd en meegenomen
te worden door de organisator.
Er kan gebruik gemaakt worden van de elektriciteitsvoorziening mits betaling van de retributie
volgens het retributiereglement op de elektriciteits- en watervoorziening voor evenementen met
commerciële doeleinden, kermisattracties en circussen. Hiervoor zal een factuur opgemaakt worden
en overgemaakt aan de organisator.
Juridische grond
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 24
februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private
inrichtingen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende
vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne, wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen.
Beslissing van het college op 10 maart 2014 en 21 maart 2016 over de principes m.b.t. afwijkingen op
de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek bij occasionele evenementen.
Retributie op de elektriciteits- en watervoorziening voor evenementen met commerciële doeleinden,
kermisattracties en circussen.
BESLUIT
Art 1 :
De burgemeester beslist toelating te geven voor het organiseren van oktobervesten op zaterdag 20
november 2021 van 18u00 tot 02u00 op de evenementenweide in de Fred. Peltzerstraat. met een
max. 500 personen aanwezig. Start opbouw maandag 15/11/2021 en einde afbraak maandag
22/11/2021.
Art 2 :
Om de omgeving niet overmatig te hinderen zijn volgende voorwaarden noodzakelijk:
Er moet gehoorbescherming duidelijk zichtbaar aangeboden worden aan de ingang en aan de
feesttent.
Aan de toegang van de feesttent en de ingang van de weide moet duidelijk de toegelaten norm
worden geafficheerd. (minstens A4 formaat)
De geluidsdruk in LAeq, 15min moet te allen tijde zichtbaar zijn voor PA, verantwoordelijke en
handhaver
De exploitant en de persoon die door hem is aangesteld, zijn ertoe gehouden het maximaal
toegestane geluidsniveau na te leven. Als het geluidsniveau, gemeten door middel van de
meetapparatuur waarin de exploitant voorziet, het maximaal toegestane geluidsniveau
overschrijdt,zijn de exploitant en de persoon die hij heeft aangesteld, verplicht om onmiddellijk het
geluidsniveau bij te sturen tot een niveau dat het maximaal toegestane geluidsniveau niet meer
overschrijdt.
Op zaterdag 20-11-2021
•
mag het geluidsniveau van de muziek van 21.00u tot 24.00u niet meer bedragen dan 93 db(A)
Laeq,15 min;
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•
de organisator moet de omwonende binnen een straal van 200 m rond het evenement, uiterlijk één
week voor het evenement informeren en de gegevens van de organisator of verantwoordelijke
meedelen;
•
de organisator voorziet een geluidsmeter met permanente registratie, die permanent de LAeq, 15
min-waarde
meet. Deze geluidsmeter dient opgesteld te worden tussen het publiek, aan de DJ- of PA-installatie.
De resultaten
van de meting dienen voor 24/11/2021 in tabelvorm aan de stad Lier bezorgd te worden
(leefmilieu@lier.be [4]).
Op zondag 21-11-2021
•
mag het geluidsniveau van de muziek van 00.00u tot 2.00u niet meer bedragen dan 93 db(A)
Laeq,15 min;
•
dienen de muziekactiviteiten stipt beëindigd te worden 2.00u.
•
de organisator moet de omwonende binnen een straal van 200 m rond het evenement, uiterlijk één
week voor het evenement informeren en de gegevens van de organisator of verantwoordelijke
meedelen;
•
de organisator voorziet een geluidsmeter met permanente registratie, die permanent de LAeq, 15
min-waarde
meet. Deze geluidsmeter dient opgesteld te worden tussen het publiek, aan de DJ- of PA-installatie.
De resultaten
van de meting dienen voor 24/11/2021 in tabelvorm aan de stad Lier bezorgd te worden
(leefmilieu@lier.be).
De beslissing dient op eenvoudig verzoek aan de toezichthoudende diensten getoond kunnen
worden.
Art 3:
Akkoord met locatie evenementenweide Frederik Peltzerstraat mits er geen schade wordt
aangebracht aan het grasplein .
Eventuele schade wordt verhaald op de organisator .Het reglement 'evenementenweide' is van
toepassing .
Art 4:
Algemene veiligheid blijft geldig : uitgangen , juiste en geen vervallen gasslangen , voorzien van
brandblussers, vrije toegang voor hulpdiensten moet gegarandeerd zijn.
Art 5:
De organisator
- dient in orde te zijn met andere wetgevingen en bijkomende toelatingen.
- dient verplicht de nodige verzekeringen af te sluiten
- dient de nodige stappen te ondernemen om het evenement veilig te laten verlopen.
De verantwoordelijkheid van de stad kan niet ingeroepen worden bij eventuele ongevallen of schade.
Inbreuken tegen het algemeen politiereglement kunnen leiden tot een gemeentelijke
administratieve sanctie.
Het openbaar domein dient netjes te worden achtergelaten. Afval dient verwijderd en meegenomen
te worden door de organisator.
Er kan gebruik gemaakt worden van de elektriciteitsvoorziening mits betaling van de retributie
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volgens het retributiereglement op de elektriciteits- en watervoorziening voor evenementen met
commerciële doeleinden, kermisattracties en circussen. Hiervoor zal een factuur opgemaakt worden
en overgemaakt aan de organisator.
Art 6 :
Inzet van professionele personen + vrijwillige personen voor bewaking wordt
opgelegd. De gegevens van deze personen dienen vooraf meegedeeld te worden
aan Politie Lier (via marc.kerkhofs@police.belgium.eu).
Art 3 :
Kopieën:
Aantal
7

Bestemming
aanvrager - verkeersdienst LPL - cel mobiliteit - noodplanning - cel leefmilieu TUD - brandweer
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