VOORWAARDEN VAN DE CEL EVENEMENTENBEHEER VAN DE POLITIE

Met betrekking tot de aanvraag Filmopnames Hello bank met aanvang op 7-1-2022 om 10:00 te
Koopvaardijlaan en omliggende straten Sint-Amandsberg te Gent, kan ik u het volgende meedelen:
Vanuit politioneel oogpunt en in de optiek van openbare orde wordt gunstig geadviseerd mits
voldaan wordt aan de hiernavolgende voorwaarden:

ALGEMEEN VEILIGHEIDSASPECT

De organisatie dient zich te houden aan de COVID-maatregelen die op het moment van het
evenement van toepassing zijn. De organisator is te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven
van deze maatregelen en van de eventuele bijkomende voorwaarden die zijn opgenomen in deze
toelating.
*De organisatie geeft aan dat het CERM (COVID-Event Risk Model), waarheidsgetrouw werd
ingevuld, rekening houdend met de professionele zorgvuldigheidsnorm.
* Een vrije doorgangsruimte van 4 meter voorzien voor de hulp- en veiligheidsdiensten, in bochten
betreft dit 6 meter.
* De site waar de activiteiten plaatsvinden, alsook de woningen/panden die erin vervat zitten, dienen
steeds vrij en ongehinderd toegankelijk te zijn voor de hulp- en veiligheidsdiensten. Terzake dienen
alle nodige/mogelijke veiligheidsmaatregelen te worden genomen.
* De toegelaten publiekscapaciteit van de zaal/site mag niet overschreden worden.
* Bij de inname van de openbare weg (trottoir/plein) mag geen hinder of gevaar veroorzaakt worden
voor de voetgangers, passanten, andere weggebruikers en het openbaar vervoer. Er dient te allen
tijde een vrije doorgang van 1.20 meter gegarandeerd worden, tenzij andere afspraken
*Het openbaar vervoer moet STEEDS doorgang worden verleend.
*De voetgangers zullen NIET gehinderd worden.
*Het voertuigenverkeer mag NIET gehinderd worden.
*Prioritaire voertuigen MOETEN te allen tijde doorgang verleend worden.
* De organisatie dient te beschikken over de nodige verzekeringen.
* Overleg met en naleving van het advies van de stedelijke brandweer in optiek van de passieve
veiligheid (brand- en evacuatiepreventie) van het evenement. Veiligheidsvoorschriften en afspraken
terzake dienen integraal nageleefd te worden.

* Zich houden aan de van toepassing zijnde wetten, politieverordeningen, reglementen, besluiten en
voorschriften op de georganiseerde activiteit.

* Zich houden aan het politiereglement op de private ingebruikneming van de openbare weg
(goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 maart 1990, laatst gewijzigd in de gemeenteraad 20
februari 2017)
* De organisator moet alle nodige vergunningen ter plaatse kunnen voorleggen

GELUID

* Men dient zich te houden aan het politiereglement op de openbare rust en veiligheid
(Goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998, laatst gewijzigd in de gemeenteraad van 22
juni 2020). Inzake gebruik van elektronisch versterkte muziek na 22.00u, het maken van de nodige
afspraken rond gebruik van geluidsinstallaties op openbare weg, of het verkrijgen van enig afwijking
op de Milieuwet, dient men contact op te nemen met de Dienst Milieu en Klimaat, Administratief
Centrum, Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent en moet men zich strikt te houden aan de uren en
het aantal decibels vermeld in het advies van de milieudienst

* In geval van toepasselijkheid moet voldaan worden aan de regelgeving inzake SABAM en de billijke
vergoeding.

OVERLAST

* Er mag geen overlast veroorzaakt worden door bv. sluikstorten (achterlaten van
(vloei)stoffen/afval), lawaaihinder, parkeerhinder, enz... voor de buurt/omgeving van de betreffende
locatie.

VERKEER

* De deelnemers dienen zich ten allen tijde te houden aan het algemeen verkeersreglement, K.B.
01/12/1975

OPMERKINGEN
*De organisator is ervan op de hoogte en verbindt er zich toe, dat kleine, interne conflicten binnen
de actie in eerste instantie worden benaderd door de eigen, interne ordedienst inherent aan de actie
zelf;
* De organisatoren dienen elke wijziging die zich zou voordoen in de organisatie onmiddellijk ter
kennis brengen van de cel evenementenbeheer.

VOORWAARDEN VAN DE AFDELING OPENBARE VEILIGHEID BRANDWEERZONE CENTRUM

GUNSTIG mits naleving van onder vermelde veiligheidsvoorschriften:

1. Algemeen
o

Naleving van de voorschriften vermeld in de gemeentelijke politieverordening ter
bescherming tegen brand- en paniekrisico’s bij publieke evenementen van tijdelijke aard
(goedgekeurd GR Stad Gent, dd. 26.09.2011, cfr. https://stad.gent ).

o

Integrale naleving van de voorschriften vermeld in de Politieverordening

o

“Veiligheidsmaatregelen bij gebruik van occasionele installaties met vloeibaar gemaakte
petroleumgassen, aardgas en/of elektriciteit en terrasverwarmers”. (goedgekeurd GR Stad
Gent, dd. 15.12.2008, cfr. https://stad.gent ).

2. Bijzonderheden:
o

Permanente bereikbaarheid en toegankelijkheid van de omliggende gebouwen, hydranten
en gasafsluiters,

o

Doorgang vrijwaren voor hulpdiensten. Dit betekent een doorgang van minimum 4m breedte
en hoogte. Wanneer de rijbaan < 4m is, dient de rijbaan volledig vrij te zijn.

o

Geen gebruik van gas.

VOORWAARDEN VAN DE DIENST WEGEN, BRUGGEN EN WATERLOPEN

De opbouw van het evenement, het evenement zelf en de afbouw (en alle activiteiten rechtstreeks
of onrechtstreeks afhankelijk van het evenement) hebben geen impact op de kwaliteit van het
openbaar domein. Indien dit wel het geval blijkt te zijn, is de organisator, aanvrager of
vergunninghouder verantwoordelijk voor het terug in de oorspronkelijke toestand brengen. Voor de
infrastructuur onder het beheer van de Dienst Wegen Bruggen en Waterlopen kan dit zijn door dit
zelf te (laten) doen of de kosten ertoe te vergoeden maar in elk geval volgens de voorwaarden van de
Dienst Wegen, Bruggen of Waterlopen.
De inrichting van het openbaar domein (zoals straatmeubilair, verlichting, enz.) wordt niet aangepast
aan het evenement. In het geval aanpassing onvermijdelijk is, gebeurt het wegnemen (en
terugplaatsen) van toebehoren weginfrastructuur na toestemming van de verantwoordelijke dienst,
door de verantwoordelijke dienst en op kosten van de organisator.

