
 

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN 1 JULI 2021 

 

 

EVENEMENTEN:  WONDERTHALS BV - EK VOETBAL OP SCHERM: 

VOORWAARDELIJKE GOEDKEURING 

 

De burgemeester geeft voorwaardelijke goedkeuring aan Wonderthals bv voor de organisatie van het 

EK op tv-scherm op de zuidkant van de Grote Markt voor de wedstrijden van de Rode Duivels en de 

finalerondes. 

Bijzondere voorwaarden: 

De organisator moet zich houden aan het politiereglement over de maatregelen tot het voorkomen 

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

evenementen. 

De organisator moet zich houden aan de richtlijnen brandveiligheid vermeld in de veiligheidsfiche 

voor eetkraampjes en foodtrucks. In elk eetkraampje of foodtruck moet een veiligheidsregister 

aanwezig zijn. 

De organisator moet zich houden aan de maatregelen beschreven in de gids voor een veilige 

heropstart van de horeca, uitgegeven door de FOD Economie, voor wat betreft de verkoop van drank 

en voedsel. Dit wil zeggen: bediening aan tafel (geen bestellingen aan toog), enkel zittend 

consumeren, maximum 8 personen aan tafel, 1,5m afstand tussen gezelschappen, ... 

De verkoop van sterke drank is verboden. 

De organisator verbindt zich ertoe om de berichtgeving over coronamaatregelen op te volgen en bij 

verstrenging (of versoepeling) de nieuwe maatregelen nauwgezet toe te passen. 

Het is verplicht om een mondmasker te dragen in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving 

van de regels van social distancing te garanderen. 

De organisator moet de richtlijnen uit de omzendbrieven OOP42ter en OOP42quater volgen, 

specifiek werd in de update van 30 juni 2021 gevraagd om aandacht te hebben voor volgende 

punten:  

Sterke aanbeveling om evenementen in het kader van het Europees Kampioenschap Voetbal buiten 

te laten plaatsvinden en meerdere evenementen in elkaars buurt te vermijden. 

De coronarichtlijnen moeten strikt opgevolgd worden. 

De organisator moet crowd-management op de site zelf alsook de onmiddellijke omgeving voorzien. 

Eventueel moet gewerkt worden met tijdssloten om mensen te verwelkomen en te laten vertrekken. 

Er wordt aangeraden om met een reservatiesysteem te werken om een duidelijk beeld te krijgen op 

de bezetting en toezicht te houden op de maximale capaciteit. 

De locatie moet afgesloten zijn zodat het aantal personen afgeschermd kan worden en extra 

personen niet kunnen aansluiten noch meevolgen van buitenaf. De organisator waakt erover dat het 

maximaal aantal toegelaten personen niet wordt overschreden. Schermen op terrassen of pleinen 

moeten zodanig geplaatst zijn dat de mensen van buiten het evenement hier geen zicht op hebben. 


