
 

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN 16 JUNI 2021 
 

EVENEMENTEN: PROGRAMMA ZOMERSHOPPING 2021: GOEDKEURING 
 
 

De burgemeester geeft  toestemming aan Production Pirates en  koffiehuis Coffee & Sweets en 
koffiehuis Cappuccino voor het organiseren van de gevraagde evenementen tijdens de 
zomershopping 2021. 

Volgende voorwaarden worden opgelegd: 

• 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 volgt de CERM richtlijnen (invullen COVID Event Risk Model) en maakt de 
nodige plannen op. Deze documenten zijn tijdens het evenement ter plaatse beschikbaar en 
worden op eenvoudig verzoek voorgelegd aan controlerende instanties. 

• 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. 

• 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 om een vlotte doorgang voor 
hulpdiensten te verzekeren, mogen er geen kramen, uitstallingen of andere structuren op de 
rijweg worden geplaatst. 

Advies deelactiviteiten 

• Optredens aan horeca: 
o De uitbaters zijn verantwoordelijk voor de crowd controle op hun terras (volgens 

horecaprotocol) en in de onmiddellijke omgeving ervan (zorgen dat er geen 
samenscholingen ontstaan, drukte vermijden,...). 

o De uitbater vult een CERM in, met bijzondere aandacht voor vraag 12 over de 
maatregelen bij een verhoogd geluidsniveau. 

• Kinderdorp: 
o De organisator voorziet medewerkers voor toezicht op de speeltoestellen. Deze 

medewerkers moeten instaan om de drukte te beperken en samenscholingen 
vermijden. 

o De organisator zorgt voor middelen voor handhygiëne. 

 


