De burgemeester
Besluit

2022_BURG_01180 UCO-&#233;t&#233; 2022 - goedkeuring
Beslissing: Goedgekeurd
Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:
de heer Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
• Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63;
De beslissing wordt genomen op grond van:
• Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid’, goedgekeurd in de gemeenteraad van
19 januari 1998 en latere wijzigingen, artikel 1 en 2;
• Nieuwe Gemeentewet, artikel 133 en 135, §2;
• Gelet op het gunstig advies van de bevoegde veiligheidsdiensten;

Motivering

Op 17/06/2022 ontving ik de aanvraag van Vzw Bloemekensforum tot het bekomen van een
toelating voor de organisatie van UCO-été 2022, van 01/07/2022 om 14:00 uur tot en met
28/08/2022 om 18:00 uur.
Op basis van de ontvangen informatie blijkt dat het gaat om:
Het jaarlijks zomerprogramma van de vzw Bloemekensforum op de vrijdagavonden en de
zondagnamiddagen van juli en augustus (met uitzondering van de periode van de Gentse
feesten). Alle data en details in bijlage van elk event.
De organisatie verbindt zich ertoe de nodige vergunningen, verzekeringen en horeca-attesten
inzake deze pop-up in orde te brengen en na te leven.
Ter plaatse, in de Maïsstraat 142 zal men het volgende opstellen:
Een podium (20m²), een springkasteel (12m²) en verschillende tafels en stoelen voor de
bezoekers.
Men zal Hoppepils, Blondine (wit bier), Brunette (bruin bier) en frisdranken schenken. Geen
sterke dranken.
Er werd een afwijking aangevraagd inzake het geluidsniveau.
Men verwacht 120 bezoekers per dag, voornamelijk buurtbewoners.

Bijgevoegde bijlage(n):


Programma_UCOete_2022.pdf (deel van de beslissing)
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Beslissing

Beslist het volgende:
Artikel 1:
Verleent toelating aan Vzw Bloemekensforum tot organisatie van UCO-été 2022 op de
vrijdagavonden(18:00 uur tot 23:00 uur) en zondagnamiddagen(14:00 uur tot 18:00 uur) in Juli
en Augustus, behalve tijdens de Gentse Feesten, mits naleving van de voorwaarden vermeld in
artikel 2.
Artikel 2
Algemene voorwaarden
• De organisator is te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van de voorwaarden die zijn
opgenomen in deze toelating.
• Bij inbreuken op de openbare orde kan de burgemeester maatregelen opleggen en/of het
evenement tijdelijk of definitief stopzetten.
• De organisator dient alle nodige vergunningen en toelatingen ter plaatse te kunnen
voorleggen.
• Deze toelating is geldig onder voorbehoud van toepasselijke regelgeving.
• Een vrije doorgangsruimte van 4 meter (6 meter in bochten) moet voorzien worden voor de
hulp – en veiligheidsdiensten.
• De site waar de activiteiten plaatsvinden, alsook de woningen/panden die erin vervat zitten,
dienen steeds vrij en ongehinderd toegankelijk te zijn voor hulp – en veiligheidsdiensten.
Terzake dienen alle nodige/mogelijke veiligheidsmaatregelen te worden genomen.
• De toegelaten publiekscapaciteit van de site mag niet overschreden worden. Van zodra de
voorziene capaciteit bereikt is dient de organisatie de site af te sluiten voor derden.
• 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.
• De organisatie dient te beschikken over de nodige verzekeringen.
• Overleg met en naleving van het advies van de brandweer in optiek van de passieve veiligheid
(brand – en evacuatiepreventie) van het evenement. Veiligheidsvoorschriften en afspraken
terzake dienen integraal nageleefd te worden. Brandweeradvies werd op 23/06/2022 aan de
organisatie doorgemaild.
• 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 van
20 februari 2017) Dit politiereglement wordt in de gemeenteraad van december gewijzigd met
inwerkingtreding 1 januari 2022 en krijgt tevens een nieuwe titel.
• Springkastelen dienen te voldoen aan de Europese veiligheidsnormen en dienen gekeurd en
gecertificeerd te zijn volgens het “Besluit Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen” (EN 14960).
Springkastelen dienen steeds onder direct toezicht van een verantwoordelijke te staan en alle
vormen van springkastelen dienen voldoende verankerd te zijn om te weerstaan aan de
heersende weersinvloeden.’
• Zich houden aan het Koninklijk Besluit betreffende de veiligheid van speeltoestellen ( 28 maart
2001).
• De buurtbewoners dienen via mailing (te bussen door de organisator) op de hoogte te worden
gesteld van het plaatsvinden van het evenement en de daarmee gepaarde
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verkeersmaatregelen. Dit bericht dient naam en GSM-nummer te vermelden van de
veiligheidscoördinator van de organisatie.
• Indien tijdelijke bewegwijzering wordt aangebracht dient men een speciale toelating aan te
vragen bij het Mobiliteitsbedrijf (mobiliteitsbedrijf@stad.gent)
• De bepalingen van de ‘codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een
gemeentelijke administratieve sanctie’ zijn van toepassing op de activiteit in kwestie.
• Men dient zich te houden aan het politiereglement op de openbare rust en veiligheid
(Goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998 en laatst gewijzigd in de gemeenteraad
van 19 november 2019). Inzake het gebruik van elektronisch versterkte muziek dienen de
nodige afspraken gemaakt te worden m.b.t. het gebruik van geluidsinstallaties op de openbare
weg en dient de organisator een afwijking op de geldende geluidsnormen te bekomen. Hiervoor
kan contact opgenomen met de Dienst Milieu en Klimaat van de Stad Gent.
• Indien van toepassing moet voldaan worden aan de regelgeving inzake SABAM en de billijke
vergoeding.
• Er mag geen overlast veroorzaakt worden door bv. sluikstort, lawaaihinder, parkeerhinder,…
voor de buurt/omgeving van de betreffende locatie.
• De organisator is verantwoordelijk voor het reglementair opstellen van de hem ter beschikking
gestelde verkeersborden, hekken en nadarafsluitingen (met uitzondering van de reglementair
door DWBW geplaatste parkeerverboden). De opstelling gebeurt zoals opgegeven door
politiezone Gent.
• De inrichters dienen na het evenement ervoor te zorgen dat de verkeerssignalisatie en
nadarafsluitingen op een ordentelijke manier worden weggeruimd en gestapeld
• De organisator dient zich te houden aan de bevelen en instructies van de politie.
• De organisatoren dienen hun medewerkers te briefen mbt het schenken van alcoholische
dranken aan minderjarigen.
• De organisator dient de wetgeving rond het schenken van alcoholische drank strikt na te
leven.
• Zich houden aan de wetgeving met betrekking tot slijterijen/schenken van gegiste dranken.
• Behoudens speciale machtiging van het college van burgemeester en schepenen, is het
verboden sterke dranken te verkopen voor gebruik ter plaatse in occasionele
drankgelegenheden geopend op plaatsen waar openbare manifestaties plaats vinden zoals
sportieve, politieke en culturele manifestaties (wet 28 december 1983).
Met occasioneel wordt bedoeld:
o het betreft een gebeurtenis van voorbijgaande aard, die maximaal tienmaal per jaar wordt
georganiseerd en telkens voor niet langer dan vijftien opeenvolgende dagen doorgaat.
o Deze activiteit georganiseerd wordt door een kring, een maatschappij of een particuliere
vereniging.
o Tentoonstellingen en jaarbeurzen zijn altijd een occasionele drankgelegenheid, voor de gehele
duur van de tentoonstelling of jaarbeurs, ongeacht de hoedanigheid van de exploitant
Indien u alcoholische dranken wenst te serveren maar niet voldoet aan de voorwaarden van een
occasionele drankgelegenheid dan dient u in het bezit te zijn van een reguliere drankvergunning
(vaste locatie) of een vergunning reizende drankgelegenheid (verplaatsbare bar).
• De organisator dient elke wijziging die zich zou voordoen in de organisatie van het evenement
onmiddellijk ter kennis te brengen van de cel evenementenbeheer.
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UCO-été 2022
Vrijdag 1 juli 2022, van 15:00 tot 23:00 uur
Opening UCO-été 2022, met o.a. optreden van Vooruit met de Kuit vanaf 19u tot
21 u, kindergrime/kapsels vanaf 18u tot 21 u door Kip van Troje en hapjes.
Zondag 3 juli 2022, van 14:00 tot 18:00 uur
Zondagnamiddag met verschillende spelen voor de jeugd en een optreden van
Tina Vandenbussche van 15u tot 17u.
Vrijdag 8 juli 2022, van 18:00 tot 23:00 uur
Vrijdagavond met maaltijd vanaf 20 tot 19:30 uur en optreden van Koot 'n Kazan
vanaf 20u tot 22u.
Zondag 10 juli 2022, van 14:00 tot 18:00 uur
Luie zondagnamiddag met o.a. optreden van Derek van 15u tot 17u, en de
creatieve workshop DIEP onder de inDRUK van DRANKKARTON met Leslie Saurus
Vrijdag 29 juli 2022, van 18:00 tot 23:00 uur
Vrijdagavond met maaltijd vanaf 20 tot 19:30 uur en optreden van Semper Pie
vanaf 20u tot 22u.
Semper Pie is het muzikale project van Jurgen Van Bouchaute (gitaar) en
dochter Wienke (zang, Ukulele, keyboards & drums). Ze spelen naast recente
ook classic rock & popnummers, maar dan in hun eigen akoestische versie. Soms
zoet als taart, soms ook heel stevig & rauw.
Zondag 31 juli 2022, van 14:00 tot 18:00 uur
Luie zondagnamiddag met o.a. optreden van Standard Procedure met o.a. Nico
Boulanger van 15u tot 17u en een creatieve workshop met Chantal Devos:
fossielen maken: met klei en gips gaan we op zoek naar interessante
overblijfselen ver van voor het tijdperk van de dinosaurussen.
Vrijdag 5 augustus 2022, van 18:00 tot 23:00 uur
Vrijdagavond met maaltijd vanaf 20 tot 19:30 uur en optreden van Freddy Wally
vanaf 20u tot 22u.

Zondag 7 augustus 2022, van 14:00 tot 18:00 uur
Luie zondagnamiddag met o.a. optreden van Bruno Deneckere en Peter
De Bosschere van 15u tot 17u en de workshop allerlei bloemen maken
met Cécile, Kaat e.a.
Bruno Deneckere is een echte Gentse singer-songwriter, zingt en speelt
op gitaar, soms begeleid door één van onze sympathieke vrijwilligers,
Peter, op slagwerk. Misschien brengen ze dit jaar ook weer een gastinstrumentalist mee?
Vrijdag 12 augustus 2022, van 18:00 tot 23:00 uur
Vrijdagavond met maaltijd vanaf 20 tot 19:30 uur en optreden van Chris
Corn vanaf 20u tot 22u.
Zondag 14 augustus 2022, van 14:00 tot 18:00 uur
Luie zondagnamiddag met een akoestisch optreden van Biezebaaze van
15u tot 17u en een workshop Grumpy's tekenen met Jochen Samson.
Vrijdag 19 augustus 2022, van 18:00 tot 23:00 uur
Vrijdagavond met maaltijd vanaf 20 tot 19:30 uur en optreden van Hans,
de Rob, de Raf, de Ridder en de Roover vanaf 20u tot 22:00u.
Zondag 21 augustus 2022, van 14:00 tot 18:00 uur
Luie zondagnamiddag met o.a. optreden van Nils De Caster & Sara De
Smedt vanaf 15u tot 17u en een workshop timmeren (nestkastjes,
insectenhotels, vogelvoedertafels, etc) met Lucas, Bert en Korneel e.a.
vanaf 14:30u.
Nils De Caster en Sara De Smedt hebben met 'It Takes A Believer' een
album afgeleverd dat internationale klasse uitstraalt en daar mogen ze
fier op zijn.
Vrijdag 26 augustus 2022, van 18:00 tot 23:00 uur
Vrijdagavond met maaltijd vanaf 20 tot 19:30 uur en optreden van Rudy
Hammond and his blue ladies vanaf 20u tot 22u.
Zondag 28 augustus 2022, van 14:00 tot 18:00 uur
Afsluitende zondagnamiddag met het optreden van de Harmonie
Wondelgem vanaf 15u tot 16:30u.
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