KADER VAN TOEPASSING VOOR ACTIVITEITEN GEORGANISEERD DOOR HORECA
IN VEILIGHEIDSZONE MARKT IN HET KADER VAN DE RONDE VAN VLAANDEREN.
Alle bepalingen van hoofdstuk III zijn van toepassing van vrijdag 30 maart 2018 tot maandag 02 april
2018.
Uitbreidingen van de horeca terrassen worden enkel toegelaten wanneer deze de werken en werven
van de herinrichting van de markt niet hinderen. In functie van deze werken kunnen vergunningen
steeds ingetrokken worden.
Afdeling 1: Ambulante handel
Artikel 1.1: In de veiligheidszone Markt is het verboden het openbaar domein geheel of gedeeltelijk te
onttrekken aan zijn openbare bestemming, tenzij dat de wegbeheerder hiertoe de machtiging verleent,
in acht nemende alle voorwaarden die in de veiligheidszone worden opgelegd.
Artikel 1.2: De door de wegbeheerder afgeleverde machtiging is steeds beperkt in duur tot de hierboven
beschreven periode, ze kan bijzondere voorwaarden opleggen. De afgeleverde machtiging is strikt
persoonlijk en kan niet overgedragen worden aan derden.
Artikel 1.3: De ambulante handelaar, de handelaar, de uitbater, de gelegenheidsslijter die een machtiging
gekregen heeft of een standplaats werd toegewezen dient ten alle tijde het nominatief en schriftelijk
bewijs, hen afgeleverd door de wegebeheerder, te kunnen voorleggen op vraag van de politie of de
gemachtigde ambtenaar bij controle.
Artikel 1.4: De ambulante handelaar, de handelaar, de uitbater, de gelegenheidsslijter die een machtiging
gekregen heeft of een standplaats werd toegewezen moet in geval van nood onmiddellijk de nodige
doorgang verlenen aan politie, brandweer of dringende medische hulpverlening of daartoe de nodige
ruimte vrijmaken.
Artikel 1.5: Ambulante handelaars en alle anderen die in overtreding met het huidig reglement hun
ambulante handel of verkoop beoefenen in de veiligheidszone, dienen de veiligheidszone met hun
ambulante handel, hun producten, hun voertuigen en alle uitrusting daarvoor onmiddellijk te verlaten,
na elke aanmaning door de wegbeheerder of de politie.
Verbruikersterrassen, koopwaren, de gelegenheidsverkoop van voedingswaren of dranken, of om het
even welke andere voorwerpen geplaatst op de openbare weg in de veiligheidszone zonder voorafgaande
machtiging of vergunning moeten door de overtreder, na aanmaning door de wegebeheerder of de
politie, worden weggenomen.
Verbruikersterrassen, koopwaren, de gelegenheidsverkoop van voedingswaren of dranken, of om het
even welke andere voorwerpen geplaatst op de openbare weg en die niet in overeenstemming zijn met
de algemene plaatsingsvoorwaarden of de bijzondere condities vermeld in de afgeleverde machtiging of
vergunning of niet in overeenstemming met het algemeen stedelijk politiereglement moeten door de
overtreder, na aanmaning door de wegbeheerder of de politie, worden weggenomen.
Artikel 1.6: Bij weigering om aan de aanmaning door de wegebeheerder of de politie te voldoen kan op
bevel van de Burgemeester worden overgegaan tot de ambtshalve verwijdering van de ambulante handel
(inbegrepen de producten, de voertuigen en alle uitrusting daarvoor dienend), van de niet vergunde
verbruikersterrassen, van de niet vergunde koopwaren, van de niet vergunde gelegenheidsverkoop van
voedingswaren of dranken, of om het even welke andere niet vergunde voorwerpen op last en risico van
de overtreder of de burgerlijk aansprakelijke persoon.
Afdeling 2: Geluid
Artikel 2.1: vergunning voor elektronisch versterkte muziek af te spelen op de openbare weg.
Alle aanvragen voor bedoelde toelating, tijdens de Ronde worden per horecazaak ten laatste op 25
februari 2018 om 18.00 uur ingediend bij het de coördinator met het aanvraagformulier ter
beschikking bij de dienst toerisme en op de website www.derondeinoudenaarde.be. Zie onderaan.
Elke horecahouder is verplicht zich aan de opgelegde geluidsvoorwaarden te houden.

Artikel 2.2: Bij niet naleven van de in de vergunning opgelegde geluidsvoorwaarden kan de
Burgemeester de vergunning tijdelijk schorsen of, bij volharding van de overtreding, opheffen voor de
verdere duur van de evenementen. Indien de politie vaststellingen doet op het storen van de openbare
orde inzake nachtlawaai kan deze eveneens de geluidsinstallatie laten stilleggen in overleg met de
Burgemeester.
Afdeling 3: Veiligheid – alcohol
Hoofdstuk I: Voorwaarden tot toekennen van exploitatie van kramen, uitstallingen, terrassen,
uitbatingen en andere
Artikel 3.1: Vereiste toelating
§ 1. Geen enkel kraam, (gelegenheids-)terras, uitstalling, publiciteitsinstallatie of –paneel, podium,
tentconstructie, sanitaire voorzieningen of straatanimatie mag door particulieren of verenigingen op de
openbare weg worden geplaatst, respectievelijk plaatsvinden, zonder een voorafgaande schriftelijke
toelating van het stadsbestuur van Oudenaarde.
Deze toelating is tijdelijk, strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.
§ 2. In de handelszaken mogen tijdens de Ronde slechts dezelfde aard van producten verkocht worden
als degene die gedurende het volledig jaar verkocht worden.
§ 3. Bij terrassen wordt een voorlopige (tent)constructie enkel toegestaan indien deze aansluit aan de
gevel van de eigen zaak. Indien de specifieke locatie een andere opstelling vereist, beslist het
stadsbestuur van Oudenaarde, na advies van de Gemeentelijke veiligheidscel.
Het aanbouwen van een voorlopige (tent)constructie tot tegen de gevel mag geen afbreuk doen aan de
permanente bereikbaarheid van het gebouw voor de hulpdiensten.
De tentconstructie en het brandgedrag van het tentzeil bij brand moeten in overeenstemming zijn met
de algemene veiligheidsvoorschriften van de brandweer.
-

Geen vaste tentconstructie maar door mankracht gemakkelijk verplaatsbaar.
Bij een tentconstructie waaronder klanten plaatsnemen moet de brandreactie van het tentzeil
minimum van categorie M2 zijn (moeilijk ontvlambaar, oppervlakte met trage
vlamvoortplantingssnelheid). Een geldig attest welke deze classificatie staaft, dient voorgelegd
te worden. Het attest dient ter plaatse aanwezig te zijn. In geval de bekleding niet voldoet
(geen M2 attest) dient de uitbater de bekleding te behandelen met een brandvertragend
product, hij ondertekent een formulier waarin hij verklaart het brandvertragend product te
hebben aangebracht op de bekleding. Hier dient eveneens een Europees certificaat te worden
voorgelegd waaruit de brandweer kan afleiden welke categorie betreffende reactie bij brand
het bekledingsmateriaal na behandeling uiteindelijk bezit.
- tent)constructies mogen enkel een overdekking worden, er mogen geen zijwanden noch
voorwand in geplaatst worden. En de constructie mag niet uit verschillende niveaus bestaan
(enkel gelijkvloers).
- De hydranten moeten ten allen tijde bereikbaar en visueel zichtbaar en onmiddellijk bruikbaar
blijven voor de hulpdiensten.
- Er dient een draagbaar, gekeurd blustoestel voorzien te worden door de uitbater.
De (tent)constructie mag op geen enkele manier verankerd worden in de ondergrond
§4 Indien na controle door de brandweer (tent)constructies en/of aangebracht versieringen bijkomende
veiligheidsmaatregelen vereisen, dient de uitbater aan de bijkomende voorwaarden opgelegd door de
brandweer onmiddellijk gevolg te geven.
Artikel 3.2: Plaats en datum voor aanvraag van toelating
Alle aanvragen voor bedoelde toelating, tijdens de Ronde worden per horecazaak ten laatste op 25
februari 2017 om 17.00 uur ingediend bij het de coördinator met het aanvraagformulier ter
beschikking bij de dienst toerisme en op de website www.derondeinoudenaarde.be. Zie onderaan.

Artikel 3.3: Uitbreiding van terrassen en/of uitstallingen
§1. Overeenkomstig de politieverordening betreffende het uitbaten van verbruiksterrassen op het
openbaar domein, goedgekeurd door de Gemeenteraad dd. 04.06.2012, kunnen enkel deze
horecazaken die beschikken over een geldige terrasvergunning een uitbreiding aanvragen.
De horecazaken die niet over een geldige terrasvergunning beschikken, maar waarvoor een volledig
aanvraagdossier ingediend werd, kunnen enkel deze elementen opstellen die niet onderworpen zijn aan
de wet op de stedenbouw.
§2. De uitbreiding naar aanleiding van de vermelde evenementen van een vergund terras en/of
uitstalling is beperkt tot de naastliggende, al dan niet aanpalende panden, links en/of rechts van de
eigen zaak. Er dient een schriftelijke, gedateerde en ondertekende toelating van de bewoner of
gebruiker van dat pand voorgelegd te worden bij de aanvraag tot uitbreiding. Dergelijke uitbreiding
kan geen constructies bevatten, enkel tafels en stoelen.
De uitbreiding in de diepte van een vergund terras en/of uitstalling kan maximaal toegestaan worden
tot net voor de blinde geleide strook, tenzij de diepte van het reguliere, vergund terras meer dan 10
meter bedraagt. De parkeerstrook en de rijweg dienen vrij te blijven. Indien de specifieke locatie een
andere opstelling vereist, beslist het stadsbestuur van Oudenaarde, na advies van de Gemeentelijke
veiligheidscel.
Artikel 3.4. Plaatsen van een TV-scherm op terraszone.
§1. Elke horeca-uitbater kan één TV-scherm buiten op de terraszone, tegen de eigen gevel plaatsen,
mits voorafgaande schriftelijke toelating van het stadsbestuur van Oudenaarde.
Deze toelating is tijdelijk, strikt persoonlijk en kan niet overgedragen worden aan derden.
Artikel 3.5: Opstellen en afbraak van informatiestanden, tenten, podia, kramen, (gelegenheids-)
terrassen en – uitstallingen.
Het opstellen van deze infrastructuur kan ten vroegste aanvangen op woensdag 29 maart 2017 om 9.00
uur. Noch het de weggebruikers, noch de marktkramers of de bezoekers van de wekelijkse markt op
donderdag 30 maart 2017 mogen hierdoor gehinderd worden. Op maandag 03 april 2017 om 13.00 uur
dienen deze opnieuw afgebroken te zijn en verwijderd van het openbaar domein.
Artikel 3.6: Warmtebronnen op de openbare weg
§1 De enige warmtebronnen op de openbare weg binnen de veiligheidszone die toegelaten zijn, is de
elektrische verwarming op de terraszone, zoals voorzien in de politieverordening betreffende het
uitbaten van verbruiksterrassen op het openbaar domein, goedgekeurd door de Gemeenteraad dd.
04.06.2012.
§ 2 Dit verbod geldt niet voor:
-

De ambulante handelaars die een standplaats toegewezen werden door het stadsbestuur van
Oudenaarde
- De activiteiten waarbij het stadsbestuur van Oudenaarde na gunstig advies van de brandweer,
vooraf schriftelijk toelating gaf én onder de voorwaarden die het stadsbestuur stelt
Hoofdstuk II: voorwaarden voor het verstrekken van dranken en/of eet- en voedingswaren
Artikel 3.7: Tijdelijke tap- en/of schenkinstallaties
§1.In afwijking op de politieverordening betreffende het uitbaten van verbruiksterrassen op het
openbaar domein, goedgekeurd door de Gemeenteraad dd. 04.06.2012, dient een tijdelijke tap- en/of
schenkinstallatie vooraf schriftelijk aangevraagd te worden. Deze installatie moet steeds binnen de 3
meter vanaf de gevel van de eigen handelszaak geplaatst worden én op minimum 1,5 meter van de
boordsteen van het voetpad. Een andere inplanting is enkel mogelijk na goedkeuring door het
stadsbestuur van Oudenaarde en na advies van de Gemeentelijke veiligheidscel. De tap- en/of
schenkinstallatie mag geen hinder vormen voor mogelijk evacuatie van de eigen handelszaak, noch
voor de evacuatie van aanliggende woonhuizen, handelszaken of tijdelijke terrassen. De tap- en/of
schenkinstallatie mag enkel gebruikt worden voor het bedienen van consumenten op het vergunde
(gelegenheids-)terras.

§2. Alle aanvragen voor bedoelde toelating, tijdens de Ronde worden per horecazaak ten laatste op 3
februari 2017 om 17.00 uur ingediend bij het de coördinator met het aanvraagformulier ter
beschikking bij de dienst toerisme en op de website www.derondeinoudenaarde.be. Zie onderaan.
Artikel 3.8: Voor verkoop toegelaten producten
Op de (gelegenheids-)terrassen en op hun uitbreidingen mogen slechts dranken en eet- en/of
voedingswaren verkocht of aangeboden worden indien deze in de loop van het jaar eveneens
aangeboden worden.
Artikel 3.9: Naleving van de voorschriften met betrekking tot eetwarenwetgeving
De voorschriften van de eetwarenwetgeving dienen stipt nageleefd te worden. Bij overtreding kan de
uitbater verplicht worden zijn activiteiten stop te zetten en kan bevolen worden de niet-conforme
inrichtingen en/of installaties te verwijderen.
Artikel 3.10: Verbod op het in bezit hebben van glazen recipiënten
Het bijhebben van geopende en/of open glazen recipiënten op het openbaar domein binnen de
feestzone is verboden behoudens op de vergunde (gelegenheids-)terrassen. Iedere uitbater van een
horecazaak is ertoe gehouden eventuele glasscherven of glasbreuk onmiddellijk op te ruimen en te
verwijderen van het openbaar domein.
Artikel 3.11: Opruimen van het vergunde (gelegenheids-)terras
Na sluiting dient de uitbater van een (gelegenheids-)terras en – uitstallingen de eigen vergunde
terrasruimte op te ruimen en het afval te verwijderen van het openbaar domein.
Hoofdstuk III: Maatregelen in geval van wederrechtelijke inname van de openbare weg.
Artikel 3.12: Wederrechtelijke inname van het openbaar domein
§1 Iedere privatief gebruik van het openbaar domein tijdens de Ronde binnen de veiligheidszone,
waarvoor geen toelating werd afgeleverd of die strijdig is met de in dit reglement opgelegde
voorwaarden, wordt geacht een niet toegelaten en dus wederrechtelijke inneming van het openbaar
domein te zijn.
§2 Kramen, (gelegenheids-)terrassen, - uitstallingen en andere privatieve in gebruiknemingen van het
openbaar domein en de hierbij horende voorwerpen en toestellen die wederrechtelijk op het openbaar
domein geplaatst zijn, moeten op bevel van politie, stadsbestuur van Oudenaarde onmiddellijk
verwijderd worden.
Indien aan een bevel geen gevolg gegeven wordt, zullen zij op kosten en risico van de eigenaar en/of
gebruikers worden weggenomen.
§3 Elke wederrechtelijke inneming van het openbaar domein die de veiligheid en het gemak van
doorgang van weggebruikers in het gedrang brengt, wordt ambtshalve en zonder aanmaning, op kosten
en risico van de eigenaars en/of de gebruikers verwijderd.
Hoofdstuk IV: Alcohol
Artikel 3.13.: De verkoop, de verspreiding en het gebruik van alle alcoholische dranken sterker van
12° Vol alcohol is verboden op de openbare weg, op het grondgebied van Oudenaarde tussen zaterdag
30 maart 2018 om 06.00 uur tot en met maandag 02 april 2018 om 13 uur.
Afdeling 4: verbod op het voeren van reclame in de veiligheidszone
Artikel 4.1. Als reclame wordt beschouwd elke mededeling of handeling die rechtstreeks of
onrechtstreeks tot doel heeft de verkoop van merkproducten te bevorderen ongeacht de plaats, de
aangewende communicatiemiddelen of de gebruikte technieken.
Artikel 4.2. In de veiligheidszone is het verboden bijkomende reclame te maken. De bestaande
reclame op gevels, meubilair, parasols en luifels, mag behouden blijven.
Artikel 4.3. Wederrechtelijk geplaatste reclame dient op politiebevel onmiddellijk verwijderd te
worden. Indien aan het bevel geen gevolg wordt gegeven, zal het wederrechtelijk geplaatste op kosten
van de betrokken verwijderd worden.

Afdeling 5: Openbare orde en rust
Artikel 5: De burgemeester kan steeds maatregelen treffen ter vrijwaring van de openbare orde en rust.
In alle gevallen die niet voorzien werden in onderhavig reglement beslist de burgemeester autonoom.

Alle hierboven vermelde aanvragen (geluid, terrasuitbreiding, plaatsen van een tv-scherm, etc…) voor
het bekomen van bedoelde toelating, tijdens de Ronde van Vlaanderen 2018, worden per horecazaak
ten laatste op 25 februari 2018 om 17.00 uur ingediend bij het de coördinator met het
aanvraagformulier ter beschikking bij de dienst toerisme en op de website
www.derondeinoudenaarde.be.
Aanvraag te bezorgen aan:
Dienst toerisme stad Oudenaarde
Coördinator Eva Roels
Markt 1
Fax: 055/309248
e-mail: deronde@oudenaarde.be
www.derondeinoudenaarde.be

