
 

 

 

 

 
UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD 
VAN DE STAD TIENEN 
Zitting van 18 mei 2017 

 

De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Jos Hermans. 

 

Zijn aanwezig:  

 Jos Hermans, voorzitter;  

 Katrien Partyka, burgemeester; 

 Johan Dewolfs, Eddy Poffé, Tom Roovers, Wim Bergé, Ine Tombeur, Jos Mombaers, Bernard 

Vandereyken, Bram Delvaux, schepenen; 

 Patrick Grootjans, Jean Defau, Martine Rens, Marie-Claire Loozen, Hans Vandermolen, Johny van 

Stiphout, Sonia Oliviers, David Geladé, Pascale Grootjans, Daniel Vanluyten, Arthur Dumont, Anita 

Sterkendries, Jan Debroeck, Bert Valkeniers, Annemie Minten, Gijsbrecht Huts, Karin Struyf, Wouter 

Lissens, Danny Puyneers, Chris François, Josée Wagemans, Peter Loosen, raadsleden; 

 Ingrid Goyens, wnd. secretaris. 

 
 

OPENBARE ZITTING 
 

Tijdelijke politieverordening Suikerrock 2017 

De gemeenteraad, 

 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 119, 

 

Gelet op het gemeentedecreet, 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 september 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 

1989 houdende de normen betreffende de bescherming van de toeschouwers tegen brand en paniek bij 

manifestaties in openluchtinrichtingen, 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen, de 

ministeriële omzendbrief NPU-1 betreffende nood- en interventieplannen van 26 oktober 2006, NPU-2 tot 

NPU-4, 

 

Gelet op het reglement betreffende brandveiligheid van 28 juni 2007, 

 

Gelet op het politiereglement van de stad Tienen, 

 

Overwegende dat van 28 juli tot en met 30 juli 2017 het festival Suikerrock doorgaat in Tienen, 

 

Overwegende dat dit festival o.a.de volgende veiligheidsrisico’s met zich meebrengt, of eraan onderhevig 

kan zijn: 

 

- Zeer grote concentratie van mensen tijdens het festival: beweging van een groot publiek op een 

beperkte ruimte in de binnenstad, massabeweging tussen de twee podia door diverse straten, 

kans op massadeining voor de diverse podia (stage-diving, crowd-surfing) 

- Gelegenheidsstanden waar maaltijden worden bereid en de aanwezigheid van podia, tenten en 

gelegenheidsstanden, vaak opgericht met of voorzien van brandbare materialen: verhoogd risico 

op het ontstaan van brand 

- Extreem weer 

- Externe risico’s 

- Instortingsgevaar van constructies 



- Uitval van licht, water of elektriciteit 

- Bedreiging van de openbare orde 

- Dreiging van terrorisme 

- Uitval van veiligheidsvoorzieningen zoals verbindingen walkie talkies, gsm,… 

 

Overwegende dat het daarom aangewezen is een tijdelijke politieverordening goed te keuren voor de duur 

van het festival Suikerrock teneinde de openbare orde en veiligheid te kunnen waarborgen. 

 

Na beraadslaging;  

 

Besluit: 

 

Met 27 stemmen voor, 1 stem tegen en 3 onthoudingen: 

 
Katrien Partyka Voor Johan Dewolfs Voor Pascale Grootjans Voor 

Wim Bergé Voor Ine Tombeur Voor Daniel Vanluyten Voor 

Bernard 

Vandereyken  

Voor Gijsbrecht Huts Voor Anita Sterkendries Voor 

Jos Hermans Voor Wouter Lissens Voor Chris François Voor 

Jan Debroeck Voor Tom Roovers Voor Arthur Dumont Voor 

Hans Vandermolen Voor Karin Struyf Voor  Johny van Stiphout Tegen  

Eddy Poffé Voor Jean Defau Voor  Annemie Minten Onthouding  

Jos Mombaers Voor Martine Rens Voor Danny Puyneers Onthouding  

Bert Valkeniers Voor David Geladé Voor Patrick Grootjans Onthouding   

Peter Loosen Voor  Sonia Oliviers Voor    

Josée Wagemans Voor  Marie-Claire 

Loozen 

Voor    

 

Art. 1: De ‘Tijdelijke politieverordening betreffende het festival Suikerrock editie 2017’ wordt 

goedgekeurd. 

 

Art. 2: Afschrift van dit reglement wordt toegezonden aan de heer provinciegouverneur, de FOD 

Volksgezondheid en de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven. 

 

 

 

TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING BETREFFENDE HET FESTIVAL SUIKERROCK EDITIE 2017 

 

TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN 

 

ARTIKEL 1: Geldigheidstermijn 

 

Dit reglement is van toepassing van 28 juli 2017 08.00 uur tot en met 31 juli 2017 08.00 uur, tenzij 

anders bepaald in de hieronder vermelde artikelen. 

 

ARTIKEL 2: Afbakening terrein Suikerrock 

 

Dit reglement is van toepassing in volgende straten en pleinen op het grondgebied van de stad Tienen, die 

opgedeeld zijn in een festivalzone en een veiligheidszone: 

 Festivalzone: 

o Grote markt 

o Kalkmarkt 

o Nieuwstraat 

o Spiegelstraat 

o Hennemarkt 

o Trapstraat 

o Vrijthofstraat 

o Veemarkt 

o Wolmarkt 

o Peperstraat 

o Broekstraat (gedeelte tussen Grote Markt en Parking De Bondt) 

 



De Grote Markt (ceremonieplein, parkeergedeelte en middenweg) zal afgesloten worden vanaf 

woensdag 19 juli 2017 om 06.00 uur tot en met dinsdag 1 augustus 2017 om 24 uur.  

 

De Veemarkt zal afgesloten worden vanaf woensdag 26 juli 2017 om 06.00 uur tot en met 

maandag 31 juli 2017 om 24.00 uur. 

 

 Veiligheidszone: 

o O-L-V-Broedersstraat 

o Beauduinstraat (tussen Lombardstraat en Veemarkt) 

o Grote Bergstraat  

o Kleine Bergstraat 

o Oude Kleerkopersstraat 

o Delportestraat (enkel verkeersvrij) 

o Danebroekstraat (enkel verkeersvrij) 

o Dr. Geensstraat (tussen Danebroekstraat en Grote Markt) 

o Leuvensestraat (tussen Grote Markt en Oude Vestenstraat) 

o Gilainstraat (tussen Waaibergstraat en Grote Markt) 

o Academiestraat  

o Alexianenweg 

o Ooievaarstraat 

o Minderbroederstraat (tussen Peperstraat en Torsinplein) 

o Kattenstraat 

o Kleine Kattenstraat 

o Bostsestraat (enkel verkeersvrij) 

o Broekstraat (gedeelte tussen Parking De Bondt en Daenebroekstraat) 

 

TITEL II: BEPALINGEN M.B.T. FESTIVALZONE EN VEILIGHEIDSZONE 

 

ARTIKEL 3: Toepassingsgebied 

 

De bepalingen van deze titel zijn van toepassing in de festivalzone en in de veiligheidszone zoals bepaald in 

art. 2. 

 

ARTIKEL 4: Algemene richtlijnen 

 

 Gevaarlijk gedrag zoals stage-diving of crowdsurfing is verboden. 

 Het is verboden om vuurwerk en/of bengaals vuurwerk, in welke vorm dan ook, bij zich te hebben 

en af te steken. 

 Wederrechtelijk geplaatste publiciteit dient op politiebevel onmiddellijk te worden verwijderd. 

 Indien aan het politiebevel geen gevolg wordt gegeven zal het wederrechtelijke geplaatste op 

kosten en risico van de betrokkene, verwijderd worden.  

 Enkel straatanimatie welke vermeld is op het bij dit reglement gevoegde inplantingsplan is 

toegelaten. 

 Op terrassen, in kramen en uitstallingen van particulieren en/of horecazaken is het gebruik van 

elektronisch versterkte muziekinstallaties en -instrumenten, al dan niet bediend vanuit de 

zaak/woning, verboden. Het geluid dat voorkomt van binnenshuis opgestelde muziekinstallaties 

mag buiten deze inrichting niet hoorbaar zijn. 

 

ARTIKEL 5: Plaatsen van voorwerpen  

 

Binnen de festival- en veiligheidszone mogen geen hindernissen of losse materialen aanwezig zijn, tenzij 

vermeld op het inplantingsplan dat als bijlage bij dit reglement wordt gevoegd. 

 

Tenzij anders bepaald, dient er steeds een vrije doorgang van 4,00 meter te zijn en een vrije hoogte van 

4,00 meter te worden verzekerd. 

 

In de Spiegelstraat dient een vrije doorgang van minimaal 2,00 meter te worden gerespecteerd. 

 

ARTIKEL 6: Richtlijnen inzake horecazaken, cateringstanden en andere verkooppunten 

 



 Het is verboden om gedistilleerde dranken te verkopen of te schenken buiten die gelegenheden 

die beschikken over een permanente vergunning voor het schenken van gedistilleerde dranken, 

buiten de door het stadsbestuur vergunde terrassen en buiten de door de organisator uitgebate of 

goedgekeurde gelegenheden zoals vermeld op het inplantingsplan dat als bijlage bij dit reglement 

wordt gevoegd. 

 Alle vormen van warmtebronnen op het openbaar domein zijn binnen de festivalzone verboden, 

behalve voor de door de organisatie toegelaten cateringstanden. Onder 'warmtebronnen' wordt 

onder meer verstaan: open vuren, elektrische vuren, elektrische bain-marie toestellen of vuren 

waarbij houtskool en/of gas als brandstof wordt gebruikt. 

 Verwarmingstoestellen die werken met luchtinductie zijn toegelaten. 

 Frituurvetten, zelfs opgewarmd met elektrische energie, zijn niet toegelaten, behalve in de door de 

organisatie toegelaten cateringstanden.   

De cateringstanden zijn verplicht te voorzien in aangepaste blusmiddelen, inclusief branddeken en 

moeten voorafgaandelijk een keuringsbewijs kunnen voorleggen van de aanwezige elektrische- of 

gasinstallaties, zoals bepaald in het reglement betreffende brandveiligheid van 28 juni 2007. 

 Het is verboden om tapinstallaties of drankstanden te plaatsen op het openbaar domein en op al 

dan niet overdekte terrassen, met uitzondering van deze vermeld op het inplantingsplan. 

 Geen enkel kraam, (gelegenheids)terras, (-)uitstalling, publiciteitsinstallatie of –paneel, podium of 

sanitaire voorziening mag door particulieren of verenigingen op het openbare domein worden 

geplaatst zonder dat het op het bij dit reglement gevoegde inplantingsplan is vermeld. 

 Men is verplicht er voor te zorgen bij de verkoop aan festivalbezoekers van dranken in glazen, 

flessen of blik dat deze recipiënten binnen de drankgelegenheid of het verkooppunt blijven. Glazen 

recipiënten op het openbaar domein zijn niet toegelaten. 

 Op de terrassen en op hun uitbreidingen mogen enkel voedingswaren worden verkocht of 

aangeboden indien hiervoor een vergunning door het federaal voedselagentschap werd afgeleverd. 

 Het is de horecazaken binnen de festivalzone verboden om buiten de door hen opgestelde en 

toegelaten terrassen bestellingen op te nemen en/of af te leveren. Het is verboden te verkopen 

aan voorbijgangers. 

 Het is verboden om commerciële publiciteit, onder welke vorm dan ook, te maken omtrent de 

kostprijs van voedsel en drank die worden aangeboden in horecazaken en op hun terrassen. 

 Alle horecazaken dienen het sluitingsuur van 05.00 uur te respecteren vanaf vrijdag 28 juli 2017 

tot en met maandag 31 juli 2017.  

 Alle horecazaken dienen vanaf vrijdag 28 juli 2017 tot en met maandag 31 juli 2017 een 

sluitingstermijn van minstens 3 aaneengesloten uren te respecteren na ingang van het 

sluitingsuur. 

 

ARTIKEL 7: Standhouders 

 

Elke standhouder dient, buiten de nodige vergunningen, minstens één brandblusapparaat 6 kg ABC of 

indien relevant een brandblusapparaat 5 kg CO2 binnen handbereik te hebben, met een keuringsattest van 

maximaal één jaar oud.  

De snelblussers dienen jaarlijks gecontroleerd te worden door de leverancier of door een bevoegd persoon 

of organisme. Op een kaartje, bevestigd aan het apparaat, moet de controledatum vermeld zijn.  

 

ARTIKEL 8: Reiniging openbaar domein 

 

 De standhouders, uitbaters van de informatiestanden en horecazaken, van kramen en 

(gelegenheids)standen dienen in te staan voor de reinheid van het openbaar domein in de 

omgeving van hun installatie, wanneer dit wordt bevuild door wat dan ook dat in hun zaak of 

kraam/stand wordt verkocht of verdeeld. 

 Na elke sluiting dienen de uitbaters van kramen, standen, informatiestanden, 

(gelegenheids)terrassen en (gelegenheids)standen het openbaar domein en de ruimte van de 

uitbating op te ruimen en te reinigen, in een straal van 6,00 meter rond de plaats van de 

exploitatie. De reiniging dient te gebeuren vóór 08.00 uur. 

 De uitbaters zijn verplicht ten minste in één goed afsluitende bak of zak bestemd voor papier of 

afval te voorzien. Deze moet regelmatig vervangen worden door een leeg exemplaar. Het afval 



dient door de uitbater, na het sluiten van de zaak, te worden aangeboden in een goed afgesloten 

zak en voor de zaak te worden geplaatst om de ophaling ervan mogelijk te maken. 

 De plaatselijke handelaars en uitbaters van horecazaken dienen zelf in te staan voor de afvoer of 

het laten ophalen van hun afval zoals dat ook gedurende de rest van het jaar gebeurt. Het is hen 

niet toegelaten om tijdens de festivaldagen afval op het openbaar domein te dumpen. Bij 

vaststelling van illegaal deponeren van afval op het openbaar domein zal daarover een ver-

slagblad worden opgesteld met het oog op het opleggen van de gangbare belasting voor het op-

ruimen van sluikstorten.  

 

ARTIKEL 9: Bouwwerven 

 

Alle eigenaars en/of aannemers van bouwwerven, gelegen binnen de festival- of veiligheidszone dienen 

ervoor te zorgen dat hun bouwwerf op een afdoende wijze is afgeschermd vóór en gedurende de ganse 

duur van het festival. 

 

Alle afsluitingen zullen op een degelijke en niet eenvoudig en manueel te verwijderen wijze worden 

vastgezet door de eigenaars of aannemers. Alle losse materialen dienen van het openbaar domein 

verwijderd te worden en de benodigde oppervlakte zal tot een minimum beperkt worden. 

 

TITEL III: BEPALINGEN M.B.T. FESTIVALZONE 

 

ARTIKEL 10: Algemene richtlijnen 

 

 Het is verboden binnen de festivalzone om gevaarlijke voorwerpen, eigen drank (alcoholhoudende 

en niet-alcoholhoudende), in welk draagbaar recipiënt dan ook, mee te brengen en/of te 

verbruiken. 

 Elke vorm van publiciteit zoals flyers, spandoeken, affiches, vlaggen, vaandels is op de festivalzone 

verboden. Geen enkele publiciteit mag worden aangebracht of uitgedeeld tenzij mits voorafgaande 

toestemming van de vzw Suikerrock Tienen.  

 Het uitdelen of verkopen van gadgets, handelsdrukwerk of andere artikelen op de festivalzone is 

verboden, tenzij mits voorafgaande toestemming van vzw Suikerrock Tienen. 

 

TITEL IV: TERRASSEN 

 

ARTIKEL 11: Aanleg of uitbreiding terrassen 

 

Het is voor uitbaters van bestaande horecazaken binnen de festival- en veiligheidsperimeter verboden een 

terras aan te leggen, of het aan hen vergunde terras uit te breiden zonder voorafgaandelijke schriftelijke 

toelating gekregen te hebben van het schepencollege. Deze toelating wordt verstrekt na advies van de 

veiligheidsraad. 

 

Er mag geen grotere oppervlakte ingenomen worden voor terrassen dan de oppervlakte waarvoor door de 

uitbaters een vergunning werd bekomen van het stadsbestuur. 

 

ARTIKEL 12: Inplantingsplan – afgebakende zones 

 

Binnen de festivalzone mogen de uitbaters van bestaande horecazaken, na voorafgaandelijk bekomen 

toelating van het schepencollege, slechts een uitbreiding van hun bestaand terras realiseren binnen de 

oppervlakte die daarvoor is voorzien op het inplantingsplan. 

 

ARTIKEL 13: Veiligheidsmaatregelen 

 

Alle horecazaken moeten op verzoek van de veiligheidsdiensten onmiddellijk de aan hen vergunde 

terrassen kunnen verwijderen om doorgang te verlenen aan de politie, de brandweer en de medische 

hulpdiensten. Om de veiligheid van de bezoekers te kunnen garanderen dienen de horecazaken de 

bepalingen, opgenomen in het gemeentelijk politiereglement, betreffende het privaat gebruik van het 

openbaar domein in acht te nemen. 

 

TITEL V: HANDHAVINGS- EN STRAFBEPALINGEN 

 

ARTIKEL 14: Wederrechtelijke inname 

 



Iedere inname van het openbaar domein, binnen de festival- en veiligheidszone, welke strijdig is met de in 

dit reglement opgelegde voorwaarden, wordt geacht een niet-toegestane, en dus wederrechtelijke inneming 

van het openbaar domein te zijn. 

 

Kramen, (gelegenheids)terrassen, (gelegenheids)uitstallingen, en andere private innames van het 

openbaar domein en de hierbij horende voorwerpen en toestellen die wederrechtelijk op het openbaar 

domein geplaatst zijn moeten, op bevel van de veiligheidsdiensten, onmiddellijk verwijderd worden. 

 

Indien aan het bevel geen gevolg wordt gegeven, zullen zij op kosten en risico van de eigenaar en/of 

uitbaters worden weggenomen. 

 

Iedere wederrechtelijke inname van het openbare domein welke de veiligheid en het gemak van doorgang 

van de veiligheidsdiensten in het gedrang brengt, wordt ambtshalve en zonder aanmaning, op kosten en 

risico van de eigenaars en/of gebruikers verwijderd. 

 

ARTIKEL 15: Strafbepalingen 

 

Alle overtredingen van deze verordening worden bestraft met de volgende straffen, behoudens indien deze 

overtredingen reeds strafbaar zijn gesteld in hogere regelgeving: 

 een gevangenisstraf van een dag tot maximum zeven dagen 

een geldboete van een euro tot maximum 25 euro, te vermeerderen met de wettelijke opdeciemen. 

 

 

Aldus gedaan in zitting met bovenvermelde datum. 

 

De wnd. secretaris, De voorzitter, 

(get.) Ingrid Goyens (get.) Jos Hermans 

 

Voor eensluidend uittreksel: 

 
 

 

 

 

 

Ingrid Goyens 

wnd. secretaris  
 

  

 

 

 

 

 Jos Hermans 

 voorzitter 

 


