
 

GEMEENTERAAD 5 JUNI 2012 

 

REGLEMENT HERENTALS FIETST FEEST 

 

 

 

Artikel 1 

De organisatie van het na-tourcriterium in Herentals is onderworpen aan een voorafgaande 
toelating door het college. 

De toelating tot organisatie wordt verleend onder de afgifte van een stationeervergunning 
aan de organisator van het na-tourcriterium. 

Tijdens het na-tourcriterium kunnen in de Herentals binnenstad geen andere evenementen 
of manifestaties georganiseerd worden zonder de toelating van het college. 

Artikel 2 

De stationeervergunning geeft de organisator van het na-tourcriterium het exclusieve recht 
om  het openbaar domein in te nemen in het gebied van het parcours van het na-tour-
criterium. Dit gebied omvat de straten die rechtstreeks op het parcours uitgeven, en alle 
straten of gedeeltes van straten die binnen de omtrek van het parcours liggen. Het parcours 
wordt in de aanvraag van de voorafgaande toelating omschreven. 

Het gebied van het parcours moet beschouwd worden als een evenemententerrein zoals 
gedefinieerd in het politiereglement over maatregelen voor het voorkomen en bestrijden van 
brand in inrichtingen toegankelijk voor het publiek, brandveiligheid in publieke toegankelijke 
tenten en de terreinen van een evenement goedgekeurd door de gemeenteraad van 5 april 
2011. 

Het is de organisatie van het na-tourcriterium verboden om het openbaar domein in te 
nemen of ter beschikking te stellen aan derden buiten de grenzen van de vergunning 
verleend krachtens dit reglement. 

Artikel 3 

De aanvraag van de voorafgaande toelating moet gebeuren uiterlijk 1 maand voor het na-
tourcriterium. 

De aanvraag bevat een situatieplan dat de veiligheidsdiensten toelaat een inschatting te 
maken van en een advies te geven over de risico’s voor de openbare veiligheid.  

Artikel 4 

In de straten van het parcours zoals vastgelegd in de vergunning die op grond van artikel 2 
van dit reglement wordt verleend, en op de terrassen van de horecazaken langs het parcours 
mag enkel drank geschonken worden in plastic bekers en mogen geen glazen flessen 
aanwezig zijn. 

Enkel de organisatie van het na-tourcriterium mag installaties voor elektronisch versterkt 
geluid plaatsen op het parcours van het na-tourcriterium. 

Artikel 5 

Dit reglement doet geen afbreuk aan de toepassing van de GAS-codex goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 5 oktober 2010 en het politiereglement over maatregelen voor het voor-
komen en bestrijden van brand in inrichtingen toegankelijk voor het publiek, brandveiligheid 
in publieke toegankelijke tenten en de terreinen van een evenement goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 5 april 2011, tenzij het uitdrukkelijk afwijkt van de bepalingen van deze 
codex. 

De op grond van de artikelen 206 tot en met 221 van de GAS-codex afgeleverde 
vergunningen blijven gelden tijdens het na-tourcriterium. De burgemeester kan deze 
vergunningen tijdelijk schorsen om de openbare orde te vrijwaren. 

 



 

Artikel 6 

Elke inname van het openbaar domein die gebeurt in strijd met dit reglement, wordt 
beschouwd als een wederrechtelijke inname van het openbaar domein en moet onmiddellijk 
verwijderd worden.  

De burgemeester kan bij overtredingen van dit reglement elke bestuurlijke maatregel bevelen 
om het reglement te doen toepassen en de openbare orde te vrijwaren. 

Voor zover door andere regelgeving geen straffen of sancties zijn bepaald, kan elke inbreuk 
tegen dit reglement bestraft worden met een administratieve geldboete van maximaal 250 
euro opgelegd door de sanctionerende ambtenaar, of met een door het college genomen 
beslissing tot schorsing of intrekking van een afgeleverde toelating of vergunning en/of tot 
een tijdelijke of definitieve sluiting van een instelling overeenkomstig de bepalingen van de 
wet van 13 mei 1999. 

 

 


