
 

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN 12 AUGUSTUS 2022 

 

AFWIJKING SLUITINGSUUR 14 AUGUSTUS 2022 EN BIJKOMENDE 

MAATREGELEN 'ZOMERBAR BLOOM': GOEDKEURING 

 

 

De burgemeester verleent voor zondag 14 augustus 2022 aan zomerbar Bloom een uitzondering op 

de collegebeslissing van 28 maart 2022 en de uitbatingsvergunning om geopend te blijven tot 2 uur 

(de daarop volgende dag, maandag 15 augustus 2022). 

De burgemeester legt de volgende (extra) voorwaarden op. De uitbaters zullen zich hier strikt aan 

moeten houden. 

• De volgende sluitingsuren moeten strikt opgevolgd worden. De uitbater wordt aangeraden te 

voorzien in een uitdoof-procedure (tijdig stoppen verkoop drank, muziek minderen, 

bijkomende verlichting aan, ...).   

o donderdag (sluiting om 24 uur) 

o vrijdag en zaterdag (sluiting om 2 uur (de daarop volgende dag)) 

o zondag (sluiting om 24 uur), met uitzondering op zondag 14 augustus 2022 (sluiting 

om 2 uur (de daarop volgende dag)) 

o Tijdens de maanden juli en augustus is het mogelijk om bij warm weer (+ 20°C) de 

zomerbar ook op andere dagen te openen tot 24 uur. 

• Er mag maximum 85 dB(A) gespeeld worden tot 22 uur. Na 22 uur mag er geen geluidshinder 

zijn voor de buurtbewoners en moet de nachtrust gerespecteerd worden. Dit conform de 

Politiecodex Neteland en het kader voor de pop-up horecazaak (stille zomerbar). 

• Er moet security voorzien worden op de parking voor de uitstroom. Dit om overlast en 

vandalisme tegen te gaan. Bij het uitrijden van de parking moet de richting Wolfstee gevolgd 

worden. 

• De uitbater moet zich houden aan het politiereglement houdende maatregelen tot het 

voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek 

toegankelijke evenementen. Bijzondere aandacht wordt gevraagd aan het naleven en het 

niet overschrijden van de maximumcapaciteit. Bij de controle van de brandweer van 25 mei 

2022 werd met de uitbater afgesproken om de maximale veiligheidscapaciteit op 1.100 

personen te houden (ref. verslag BWDP/2022-0136/001/01/HADVA). De uitbater moet 

maatregelen nemen om de veiligheidscapaciteit aan te houden (ticketverkoop, beperkt 

aantal polsbandjes aan inkom, telsysteem, ...). De uitbater moet op elke moment kunnen 

aantonen hoeveel personen zich in de zomerbar bevinden. Eens de maximumcapaciteit 

bereikt is mag niemand nog toegelaten worden.  

• Het lokaal bestuur ontving klachten over vechtpartijen, ook bij politie kwamen meldingen 

van vechtpartijen toe. De organisator moet bijkomende preventieve maatregelen nemen om 

te voorkomen dat er vechtpartijen ontstaan. Daarnaast moet er voldoende professionele 

security worden ingezet om zowel binnen als buiten de bar toezicht te houden.  

• De organisator moet maatregelen nemen om overlast te beperken. Het gaat hierbij zowel 

over geluidsoverlast (muziekvolume en bassen beperken, bij meldingen van geluidsoverlast 

het volume verminderen, actief de overlast in de buurt opvolgen, richtlijnen politie 

opvolgen,...) als over vandalisme, sluikstorten, verkeersoverlast, ... De organisator voorziet in 

begeleiding van het publiek (crew, security, ...) tijdens de uitstroom van het evenement en 

zorgt dat deze rustig en ordelijk verloopt. 

• Het aantal klachten over de zomerbar neemt niet alleen toe, er komen uit klachten van meer 

verschillende personen en adressen. De uitbater moet maatregelen nemen om de situatie te 

verbeteren. 



 

• Zich houden aan de politiecodex in het algemeen, in het bijzonder de maatregelen in 

verband met geluidsoverlast. Na 22 uur mag er geen geluidsoverlast of nachtlawaai zijn voor 

de buurt. 

• Alle maatregelen nemen om overlast te vermijden. 

• Alle afspraken nakomen die tijdens het veiligheidsoverleg en de veiligheidsrondgang werden 

besproken. 

• Zich schikken naar alle wettelijke vereisten. 

• Open communicatielijnen onderhouden met de politie en medewerking verlenen bij 

eventuele incidenten. 

• De sluitingsuren, conform de collegebeslissing van 28 maart 2022 en de uitbatingsvergunning 

(met als uitzondering zondag 14 augustus 2022, sluiting om 2 uur in plaats van 24u), moeten 

strikt worden opgevolgd. 

• Van 29 augustus 2022 tot en met 4 september 2022 moet de zomerbar afgebroken worden. 

Ingeval de organisator zich niet in regel stelt en zich niet aan de voorwaarden houdt, zullen 

beperkende maatregelen worden opgelegd. 

 

 


