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Tijdelijk politiereglement - VeÉonen van TV-beelden tijdens het EK voetbal 2021 van 11 juni 2021
tot en met 11 juli2021 - CBS,1202111218

Juridisch kader
De wet van 16 maart 1968 betreffende de politie op het wegverkeer.
Het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
Het MB van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden
van de verkeerstekens worden bepaald.
Artikelen 119 en 130 bis van de Nieuwe Gemeentewet.
Het decreet lokaal bestuur.
De 'Omzendbrief OOP 42quater tot wijziging van de omzendbrief OOP 42ter betreffende het uitzenden
van voetbalwedstrijden op een groot scherm op het Belgisch grondgebÍed en de organisatie van
evenementen gelieerd aan het voetbal'.

Historiek
Van 11 juni 2021 tot en met 11 juli2021 wordt EK voetbal georganiseerd.

Motivatie
Tijdens deze voetbalwedstrijden dient de veiligheid van de deelnemers gewaarborgd te worden en zijn
tijdelijke maatregelen noodzakelijk met het oog op de openbare veiligheid en de regeling van het verkeer

Besluit
Artikel í
Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen toelating te verlenen om tijdens de periode
van het EK Voetbal, d.w.z. van 11 juni tot en met 11 juli2021, beeldschermen of aanveruvanten die er
voor zorgen dat TV-beelden over het EK voetbal worden vertoond, geplaatst worden op het openbare
domein te Brecht.
AÉikel2
Op permanent en tijdelijk vergunde terrassen van de Brechtse horecazaken is het vertonen van TV-
beelden over het EK Voetbal, d.w.z. van 1 1 juni tot en met 11 juli 2021, mogelijk indien aan de volgende
basisvoonuaarden wordt voldaan:
- Het initiatief, om TV-beelden over het EK Voetbal 2021 te vertonen op het terras, wordt vooraf gemeld
aan de Brechtse dienst integrale veiligheid, bij voorkeur via evenementen@brecht.be. ln deze melding
worden volgende gegevens duidelijk genoteerd:
* De identificatie- en bereikbaarheidsgegevens van de initiatiefnemer, tevens contactpersoon;
* De naam en locatie van de horecazaak;
* De locatie van het of de beeldscherm(en) op het terras;
* De grootte (diagonaal gemeten) van deze beeldschermen;
* De datum van de aanvraag;
" De handtekening van de initiatiefnemer.
- De beeldschermen worden zodanig geplaatst dat het niet mogelijk is om de beelden te bekijken vanaf
de openbare weg.
- Het aantal beeldschermen en de grootte van deze beeldschermen en het geluidsniveau dienen
proportioneelte zijn in functie van de grootte en de opstelling van het terras.

www.brecht.be
1

Welzijnscampus
Gasthuisstraat l1

8-296O Brecht
tel.03 33011 20

Administratief centrum
Dienst burgerzaken Sint-Job-in-'t-Goor
Kerklei 2, 8-2960 Brecht
tel. 03 636 OO 44

Dienst vrije tijd
Gemeenteplaats 1

8-2960 Brecht
tel. 03 660 28 30



- Er wordt geen gebruik gemaakt van beamers of andere projectiemogelijkheden.
- Er wordt naar gestreefd om de overlast tot het absolute minimum te beperken.
- De initiatiefnemer voorziet voldoende afualbakken/zakken en organiseert desgevallend een opruim in de
onmiddellijke omgeving van het terras.
- De ui2ending van TV-beelden wordt beperkt tot de voetbalwedstrijden. De duurtijd start ten vroegste
een /. uur voor de match en duurt maximaal een /. uur na de match.
- Er wordt geen vuurwerk of Bengaals vuur gebruikt.
- lndien nodig, zal de initiatiefnemer een licentie aanvragen bij de UEFA.
AÉikel3
Van zodra de overheidsdiensten hun advies hebben kunnen afleveren en deze door het College van
Burgemeester en Schepenen worden behandeld, ontvangt de initiatiefnemer de nodige instructies en
mogelijk b'ljkomende voonivaarden.
AÉikel4
Het College van Burgemeester en Schepenen kan alsnog een verbod opleggen als bepaalde
vooruvaarden niet worden nageleefd.
ArtikelS
De lokale politie en dienst integrale veiligheid zullen toezien op de naleving van de opgelegde
voonrvaarden. Desgevallend kan de lokale politie maatregelen nemen.
Artikel6
Dit verbod zal bekend gemaakt worden via de gangbare communicatiekanalen.
AÉikel7
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren en de dienst
integrale veiligheid.
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