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Onderwerp: Goedkeuren politieverordening Betafence cyclocross op 15 januari 2018. 

Bevoegdheid 

Gemeentewet art. 119, 119bis en 135§2 

Gemeentedecreet artikel 42 

Juridische grond 

-  Wet betreffende de politie over het wegverkeer. 

-  Ministeriële omzendbrief van 10 december 1987 van de minister van Binnenlandse Zaken houdende 

gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving. 

-  Wet van 28 maart 2003 tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele 

bescherming. 

-  Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen en de ministeriële 

omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006. 

Verwijzingsdocumenten 

-  Signalisatieplan, toegevoegd als bijlage aan deze beslissing. 

-  Bewonersbrief 

Motivering 

Naar aanleiding van de organisatie van de Internationale Betafence Cyclocross op 15 januari 2018 moet een 

occasionele politieverordening worden opgemaakt. Omwille van de talrijke randactiviteiten en de grote 

volkstoeloop is het noodzakelijk om de toegelaten periode nauwkeurig vast te leggen en om de 

overtredingen te bepalen die men strafbaar wenst te houden op het grondgebied van de gemeente 

Zwevegem. Omwille van de grote volkstoeloop en de daarmee gepaard gaande veiligheidsrisico’s wordt er 

een Bijzonder Nood- en InterventiePlan opgemaakt. Omwille van de veiligheid is het aangewezen dat er 

geen activiteiten toegelaten worden op het openbaar domein, tenzij gemeld aan en vergund door de 

burgemeester. 

BESLUIT 
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Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de politieverordening voor de organisatie van de Internationale Betafence 

Cyclocross te Otegem op maandag 15 januari 2018. 

Artikel 2 

Deze politieverordening geldt enkel op maandag 15 januari 2018 van 7.00 uur tot 21.00 uur. 

Artikel 3 

§1 Deze politieverordening geldt op maandag 15 januari 2018 van 7u00 tot 21u. 

§2 Deze beslissing is van toepassing voor alle activiteiten die worden georganiseerd voor het publiek ter 

gelegenheid van de Internationale Betafence Cyclocross en die gelegen zijn in de zone: 

Zwevegemstraat (huisnrs 2 t.e.m. 76 en huisnrs 1 t.e.m. 101) – Ingooigemstraat (huisnrs 2 t.e.m. 42A en 

huisnrs 1 t.e.m. 33) – Scheldestraat – Heestertstraat – Brouwerijstraat – Blauwvoetstraat – Eikenlaan – Elf 

Novemberlaan – Fatimastraat – Herrekotstraat – Jeugdheemstraat – Joseph Ysenbaertplein – Klein 

Ronsestraat – Klijtekopstraat – Maurice Decraenestraat – Minister Laevensstraat – Olmenlaan – 

Otegemplaats – Populierenlaan – Sint-Annastraat – Sparrenlaan – Surremontstraat – Zolderstraat – 

Kasteeldreef – Neerkouter – Otegemsesteenweg (verwijzing naar het signalisatieplan). 

§3 In deze zone is beperkt verkeer toegelaten onder strikte voorwaarden. 

Artikel 4 

§1. Er worden geen activiteiten toegelaten op het openbare domein of op een daarbij aansluitend niet 

afgesloten terrein, tenzij gemeld aan en vergund door de burgemeester. 

§2. Iedere éénmalige of bijkomende activiteit die plaatsheeft omwille van de Internationale Betafence 

Cyclocross wordt slechts toegelaten op voorwaarde dat deze door de burgemeester voorafgaandelijk en 

schriftelijk werd vergund. 

§3. Vergunning kan alleen afgeleverd worden voor het verkopen van zaken die in het normale aanbod van 

de betrokken zaak zit. 

§4. Het gebruik van een kook-, bak-, braad-, of verwarmingstoestel op elk kraam of elke stand moet 

expliciet vermeld worden in de aanvraag. Open vuur is in elk geval niet toegestaan. 

§5. In geval de aanvraag valt onder ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare 

markten, waarbij de plaatsen vooraf niet bepaald zijn en de aanvraag gebeurt in het kader van verkoop van 

voeding, moet de aanvrager bij de aanvraag volgende zaken meesturen: 

het bewijs van machtiging ambulante activiteiten, polis brand en ontploffing, polis BA, vergunning federaal 

agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV). 

§6. Alle aanvragen tot vergunning moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid ten laatste op 5 januari 2014 

op het gemeentehuis worden ingediend. 

Artikel 5  

§1. Onverminderd de bepalingen van de ministeriële omzendbrief van 10 december 1987 kan desgevallend 

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

aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen worden georganiseerd 

teneinde tussen de verschillende organisatoren onderling en met de verschillende hulpdiensten de nodige 

afspraken te maken over de vrij te houden evacuatiewegen, de te plaatsen veiligheidsvoorzieningen, enz… 

Van de voormelde coördinatievergaderingen worden verslagen opgesteld die worden overgemaakt aan alle 

deelnemers. 

§2. De organisatoren van de vergunde activiteiten hebben de plicht de voorwaarden onder dewelke de 

vergunning werd verleend na te leven. De vergunning geldt voor die zaken die op de aanvraag werden 

aangeduid, tenzij anders en uitdrukkelijk vermeld in de vergunning. Indien wordt vastgesteld dat een 

organisator één of meerdere voorwaarden waaronder de vergunning werd verleend niet naleeft, kan de 

burgemeester de vergunning intrekken. 
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§3. Het niet naleven van één of meerdere voorwaarden in het verleden kan door de burgemeester als motief 

ingeroepen worden om het verlenen van de vergunning te weigeren. 

§4. In functie van gewijzigde omgevingsfactoren kunnen er steeds strengere voorwaarden opgelegd worden. 

§5. Uiteraard moet, los van deze vergunning, ook alle andere wetgeving, zoals de wetgeving inzake 

alcoholverkoop aan minderjarigen gerespecteerd worden (wijn en bier mag worden verkocht aan jongeren 

vanaf 16 jaar - sterke drank mag worden verkocht aan jongeren vanaf 18 jaar). 

Artikel 6 

§1 Alle activiteiten die plaatsvinden zonder vergunning, of niet conform de verleende vergunning, moeten 

onmiddellijk op politiebevel stopgezet worden en installaties dienen onmiddellijk verwijderd te worden. 

§2 Indien aan het bevel geen gevolg wordt gegeven, zal dit gebeuren op kosten en risico van de organisator 

en/of aangestelde. 

§3 Elke activiteit die de veiligheid en het gemak van doorgang van weggebruikers in het gedrang brengt, 

wordt ambtshalve en zonder aanmaning, op kosten en risico van de organisator en/of aangestelde 

verwijderd. 

Artikel 7 

§1. Aan alle veiligheidseisen vastgelegd in het goedgekeurde BNIP (GR 18 december 2017) moet worden 

voldaan. 

§2. De obstakelvrije breedte op de rijweg moet minstens 4 meter bedragen. Bij de berekening van de 

minimumdoorgang van 4 meter moet rekening gehouden worden met openstaande luifels van voertuigen 

en/of tenten. 

§3. Overkappingen van terrassen kan worden toegestaan, zijwanden zijn niet toegelaten. 

§4. Terrassen die op de rijweg komen, mogen pas opgebouwd zijn als de straat afgesloten is. 

§5. Overkappingen dienen verlicht te worden. 

§6. Overkappingen over de rijweg zijn verboden. 

§7. De brandkranen in de straten blijven altijd vrij en gemakkelijk bereikbaar. Die kranen en bijhorende 

conventionele tekens worden nooit aan het zicht onttrokken. De kraampjes, tenten, enz… zijn zodanig 

opgesteld dat de brandbestrijding en de evacuatie op een vlotte wijze kan verlopen en de interventies van 

de brandweer mogelijk zijn. Bij gebruik van een tent mogen de versieringen en de georganiseerde 

activiteiten (vuurwerk, kaarsen enz…) geen risico voor de (brand)veiligheid opleveren. 

§8. Elk kraam of elke stand met een kook-, bak-, braad-, of verwarmingstoestel heeft een blustoestel met 

een capaciteit van minimum 1 bluseenheid en een branddeken, beiden op een goed zichtbare en 

gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen. Tenten zijn voorzien van 1 bluseenheid per 150m² of deel van 

150 m² met een minimum van 2 toestellen. 

§9. Gasflessen worden veilig opgesteld zodat ze niet kunnen omvallen en in elk geval buiten een tent. Ze 

belemmeren de toegang niet. Bij gebruik van tenten worden de gasflessen zoveel mogelijk gegroepeerd, 

waarbij de opslagplaats met hoge hekken wordt afgesloten voor het publiek. Gasinstallaties voor kook-, bak-

, en braadtoestellen moeten voldoen aan de regelgeving daarover en aan de regels van goed vakmanschap. 

§10. De verwarmingsbekkens dienen zo opgesteld te zijn dat zij geen hindernis vormen inzake enerzijds de 

bereikbaarheid van de omwonenden en voor de doorgang van hulpdiensten. Rekening wordt gehouden met 

de windrichting cfr. beplantingen, brandbare constructies, tenten en dergelijke materialen. Indien de 

verwarmingsbekkens geplaatst worden onder een afdak of luifel dienen deze laatste samengesteld uit 

onbrandbare of moeilijk ontvlambare materialen. De bekkens worden van een stevige, onbrandbare 

ondersteuning voorzien. Deze bevindt zich vervolgens op een onbrandbare vloerplaat van voldoende 

afmetingen. 

§11. Bij de opbouw van tenten moet de organisator alle noodzakelijke maatregelen nemen om schade te 

voorkomen. Hierbij moet hij de veiligheids- en opbouwvoorschriften van de leverancier van de tent strikt 
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naleven. De tent moet een voldoende stabiliteit hebben en een voldoende brandweerstand. Per aanwezige 

persoon is de uitgang van een tent 1,25 cm breed. De totale bezetting wordt berekend op 2 personen per 

m² netto-oppervlakte. Vanaf een bezetting tussen 50 en 250 personen zijn er minimum 2 uitgangen 

aanwezig, bij voorkeur in tegenovergestelde richting. Tot 500 personen zijn er minimum 3 uitgangen 

aanwezig. Daarboven is er iedere keer 1 bijkomende uitgang per begonnen schijf van 500 personen. De 

breedte van de uitgangen wordt gemeten op een hoogte van 1.5 meter boven de normale vloerpas. De 

voorgeschreven pictogrammen duiden de verschillende uitgangen aan en veiligheidsverlichting verlicht 

voldoende deze uitgangen en hun respectieve pictogrammen. Het is verboden de uitgangen af te sluiten of 

te versperren met voorwerpen van welke aard ook. Elke vergrendeling of belemmering van de vluchtwegen 

die een vrije doorgang in geval van brand uit het gebouw of uit de tent verhindert, is verboden. 

De organisator neemt de nodige maatregelen inzake ontruiming indien blijkt uit de weersvoorspellingen dat 

er windsnelheden of rukwinden mogelijk zijn van 75 km/uur of meer. De organisator neemt de nodige 

maatregelen opdat de wind niet rechtstreeks in de tent kan binnenwaaien indien uit de weersvoorspellingen 

blijkt dat er windsnelheden mogelijk zijn van 50 km/uur of meer. 

§12. Op het openbare domein mogen geen glazen recipiënten verspreid worden. 

Artikel 8  

§1. De organisatoren en/of hun aangestelden dienen in te staan voor de reinheid van de openbare weg in de 

onmiddellijke omgeving van hun activiteit, dit is in een straal van 10 meter. 

§2. De organisatoren en/of hun aangestelden dienen voldoende afvalbakken te voorzien om vervuiling van 

het openbare domein door eigen activiteit te voorkomen. 

§3. Het is verboden afval of materiaal afkomstig van de activiteit achter te laten op de openbare weg of te 

lozen in de riolering. 

§4. De organisatoren en/of hun aangestelden bieden hun afval aan conform de bepalingen van het 

gemeentelijk afvalbeleid of maken gebruik van private ophaaldiensten. Het afval wordt enkel aangeboden in 

de reglementaire zakken. Papier en karton worden samengebonden. Glas wordt niet meegenomen. 

§5. Alle afval of materiaal dat achtergelaten wordt op het openbare domein zal op kosten en risico van de 

organisator verwijderd worden. 

Artikel 9  

§1. Via een tijdelijke politieverordening wordt een verkeersvrije zone ingesteld op maandag 15 januari 2018. 

§2. Bezoekers die doorgang wensen binnen die verkeersvrije zone op die dag kunnen doorgang krijgen 

d.m.v. een doorgangsbewijs (afgeleverd door het gemeentebestuur) op voorwaarde dat: 

- de doorgang wordt aangevraagd aan de gemeente; 

- de aanvraag het aantal gewenste doorgangsbewijzen en de nummerplaten van de betrokken voertuigen 

vermeldt; 

- bij twijfel omtrent de beschikbare parking op privé eigendom, kan door de bevoegde diensten het nodige 

bewijsmateriaal worden opgevraagd. Wie op openbaar domein parkeert waar dit verbod van kracht is wordt 

op politiebevel getakeld. 

§3. De burgemeester beoordeelt deze aanvraag, en kan hiervoor het advies van de korpschef inroepen. 

Artikel 10  

§1. De toelating van de hoofd- en randactiviteiten is afhankelijk van de naleving van volgende voorwaarden: 

- Deze toelating betekent in geen geval een vrijgeleide om onbeperkt hinder te veroorzaken. Zowel inrichters 

als bediener(s) van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de buurt aanvaardbaar 

geluidsniveau. 

- De verantwoordelijke moet tijdens de volledige duur van de activiteit bereikbaar zijn. 

- De organisatoren staan in voor het verwijderen van afval, zwerfvuil en anderen vormen van verontreiniging 

die het gevolg zijn van het aangekondigde evenement, zowel op de plaats van de activiteit zelf als in de 
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onmiddellijke omgeving ervan (openbare weg). Gebruikte drinkbekers mogen niet in blauwe zakken worden 

gedeponeerd. 

- De Besluitwet op de Openbare Dronkenschap is van toepassing. 

§2. Overtredingen op de bepalingen van deze verordening zullen worden bestraft met politiestraffen. 

Artikel 11 

§1. Er wordt een afschrift van dit besluit gestuurd naar de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te 

Kortrijk, de griffie van de politierechtbank te Kortrijk en de lokale politie. 

§2. Deze verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikels 186 en 187 van het 

gemeentedecreet. 

 

 Namens het College,  

(get.) Jan Vanlangenhove 

gemeentesecretaris 

 (get.) Marc Doutreluingne 

burgemeester 

 Voor eensluidend afschrift, 

Zwevegem, 22 november 2017 

 

Jan Vanlangenhove  Marc Doutreluingne 

gemeentesecretaris  Burgemeester 
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Handtekening(en) 
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