
Wortegem-Petegem
360" pmcht

BESLUIT VAN DE HEER BURGEMEESTER,

van 16 mei 2O19.

Milieu. Toelating tot afwijking geluidsnormen voor een bijzondere muziekactiviteit.

De Burgemeester,

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van

het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM l) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en

sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM ll) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2015 tot goedkeuren van het
algemeen politiereglement van de gemeente van de politiezone Vlaamse Ardennen;

Gelet op de aanvraag van vzw Ons Dorp (Verhellen Nico), p/a Waregemseweg 38 - 9790
Wortegem-Petegem dd. 05.02.2019, voor een afwijking op de Vlarem-geluidsnormen voor een

bijzondere muziekactiviteit, ter gelegenheid van de Wortegemsen Feesten op adres

Processiestraat zn - 9790 Wortegem-Petegem, die doorgaat op:

- zaterdag 1l mei 2019 tot 05u00.

- Zondag 12 mei 2019 van 16uOO tot 21uOO.

- Zaterdag 18 mei 2019 tot zondagochtend 19 mei 2019 O3uO0.

- Zondag 19 mei 2019 van 14u00 tot 22u00.

Overwegende dat de activiteit beantwoordt aan de bepalingen van art. 6.7.3 53 van Vlarem
ll (het is geen ingedeelde inrichting en het is ter gelegenheid van een bijzondere festiviteit) en in
het bijzonder aan artikel 6.7.3 S3.1 die geen beperking oplegt voor het,maximum aantal
gelegenheden ingeval het evenement doorgaat in een tent ;

BESLUIT:

Art.1. De Burgemeester verleent goedkeuring tot afwijking van de geluidsnormen aan vzw Ons

Dorp (Verhellen Nico), p/a Waregemseweg 38 - 9790 Wortegem-Petegem, voor een

afwijking op de Vlarem-geluidsnormen voor een bijzondere muziekactiviteit ter
gelegenheid van de Wortegemsen Feesten op adres Processiestraat zn - 9790 Wortegem-
Petegem.

Art.2. De toelating tot maximaal 85 dB(A) LAeq, 15 min. geldt op zondag 12 mei van 16u00 tot
21uO0.



Art. 3.

Art. 4.

Art.5.

De toelating tot maximaal lOO dB(A) LAeq, 60 min., geldt voor volgende data en uren:

Zaterdag 11 mei 2019 tot 03u00. Vanaf 03u00 tot en met 05u00 geldt een toelating tot
maximaal 95 dB(A) LAeq, 15min.

Zaterdag 18 mei 2019 tot zondagochtend 19 mei 2019 03u00.

Zondag 19 mei 2019 van 14uOO tot 22u00.

Algemene voorwaarden:

De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2bis, 51, 1o, 20 en 30 van Vlarem ll zijn van

toepassing.

Het geluidsniveau moet continu gemeten worden en moet visueel weergegeven worden

voor de verantwoordelijke van de geluidsproductie.
Vanaf 85 dB wordt het geluidsniveau gedurende de volledige activiteit (elektronisch

versterkte muziek + andere geluiden in de inrichting) gemeten ter hoogte van de

mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

Vanaf 95 dB wordt het geluidsniveau gedurende de volledige activiteit (elektronisch

versterkte muziek + andere geluiden in de inrichting) geregistreerd (LAeq, 60min).

Oordopjes worden gratis ter beschikking gesteld voor het publiek vanaf een gewenst

geluidsniveau van 95 dB.

De buurtbewoners binnen een straal van 100 meter rondom het evenement worden

schriftelijk op de hoogte gebracht van de aard en de duur van de manifestatie.

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de lokale politie.

Voor eenslu idend afschrift,

De Burgemeester,

Luc Vander M


