
 

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN 6 OKTOBER 2020 
 

EVENEMENTEN: ZANG EN SHOW VAN OKTOBER 2020 TOT DECEMBER 
2020 IN CAFÉ NEW JEFFRY'S: GOEDKEURING  

 
De burgemeester geeft toelating voor de organisatie van de zangevenementen in New Jeffrey van 
oktober 2020 tot december 2020. Het programma van de 3 organisatoren: 
 

• (x)*             op zondag 11 oktober 2020 van 15 uur tot 20 uur en zondag 13 december 2020 
van 15 uur tot 20 uur 

• (x)*                op zondag 31 oktober 2020 van 20 uur tot 00 uur, zaterdag 7 november 2020 
van 20 uur tot 01 uur, zondag 22 november 2020 van 15 uur tot 20 uur, zondag 20 december 
2020 van 14 uur tot 20 uur. 

• (x)*              op vrijdag 27 november 2020 van 21 uur tot 00 uur, zaterdag 14 november 2020 
van 20 uur tot 01 uur en zaterdag 5 december 2020 van 20 uur tot 01 uur. 

 
Bijzondere voorwaarden: 
 

• De organisator moet zich houden aan het politiereglement over maatregelen tot het 
voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek 
toegankelijke evenementen. 

• De organisator moet zich  houden aan maatregelen beschreven in de gids voor een veilige 
heropstart van de horeca, uitgegeven door de FOD Economie. 

• 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 maximale geluidsniveau is 80dB. 

• De organisator volgt de protocollen van de cultuursector strikt op 
(https://www.vlaanderen.be/cjm/cjm/nl/protocollen). 

• De organisator volgt de CERM richtlijnen (invullen COVID Event Risk Model) en maakt een 
Crowd Management Plan op. 

• Mondmaskers zijn verplicht tijdens de optredens, enkel voor het nuttigen van drank en/of 
voedsel kan het mondmasker (tijdelijk) afgenomen worden. 
 

De toelating is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen of verstrenging van de  
coronamaatregelen. 
 
(x)*: persoonlijke gegevens verwijderd.  


