Algmene veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van het WK voetbal en de georganiseerde
activiteiten
De Grote Markt is op maandag 18 juni volledig afgesloten en ingericht als evenementenzone. Binnen
deze evenementenzone is een huishoudelijk reglement van kracht. Ook voor andere evenementen
die door privépersonen of derden worden georganiseerd in het kader van het WK-voetbal moeten
zich houden aan deze veiligheidsmaatregelen.
Op het grondgebied van de Stad Sint-Truiden is het, in het kader van het WK voetbal 2018 vanaf 14
juni 2018 tot en met maandag 16 juli 2018, verboden aan eenieder, alleen of in groep, door zijn
gedrag tijdens en op de locatie van een aan het WK voetbal 2018 gerelateerd evenement of activiteit
het verloop te storen door het aanzetten tot slagen en verwondingen, haat of woede van één of
meerdere personen of groeperingen.
Op het grondgebied van de Stad Sint-Truiden is in het kader van het WK voetbal 2018 vanaf 14 juni
2018 tot en met maandag 16 juli 2018 verboden om:
1. Wapens, stokken, messen, ijzeren staven en andere voorwerpen die als een wapen kunnen
worden gebruikt,
naar analogie van het Strafwetboek, te dragen;
2. Individueel of in groep handelingen te stellen die direct of indirect aanleiding kunnen geven tot
verstoring van de openbare orde.
3. Zonder gerechtvaardigde reden één of meer voorwerpen te gooien of te schieten tijdens en op de
locaties van het aan het WK voetbal 2018 gerelateerd evenement of activiteit.
Het is de organisatoren en/of aangestelden van het evenement verboden om binnen een tijdspanne
van 4 uur voor de aanvang van de vertoonde wedstrijd tot 4 uur na het einde van die wedstrijd al dan
niet alcoholhoudende dranken te verschaffen in glazen recipiënten voor verbruik in de afgebakende
evenementenzone en op het grondgebied van Sint-Truiden met uitzondering van de zittende
bezoekers van de terrassen en binnen in de horecazaak zelf.
Het is verboden om al dan niet alcoholhoudende dranken in glazen recipiënten, ongeacht hun vorm,
in bezit te hebben op het openbaar domein binnen de afbakening of exacte locatie van het
evenement.
In de evenementenzone op de Grote Markt en op het grondgebied van Sint-Truiden is het toegestaan
om al dan niet alcoholhoudende drank in glazen recipiënten te schenken aan bezoekers die zitten
aan een tafel op een van de terrassen of in de horecazaak zelf en in de bewaakte VIP-zone.
Het is verboden voor horecazaken in de evenementenzone op de Grote Markt om hun terrassen te
vergroten en drank verdelende apparaten (bv. Mobiele tapkranen…) bij te plaatsen. Horecazaken
buiten de evenementenzone, gelegen op het grondgebied van Sint-Truiden, mogen dit eventueel
wel, na toestemming van het college van burgemeester en schepenen.
De organisatoren en/of hun aangestelden van het evenement dienen in te staan voor de reinheid van
het openbaar domein in de onmiddellijke omgeving van hun installatie, dit is in een straal van 30
meter rond de plaats van de activiteit.
Het is verboden afval of materiaal afkomstig van de activiteit achter te laten op het openbaar domein
of te lozen in de riolering.

De organisatoren en/of hun aangestelden bieden hun afval gescheiden aan in de voorgeschreven
recipiënten.
Zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen
is het op publiek toegankelijke plaatsen verboden om elektronische versterkte muziek te spelen die
luider is dan 85 dB(A)Laeq15min.
Op terrassen is het gebruik van elektronisch versterkte installaties, geluidsboxen bediend vanuit de
eigen zaak, luidsprekers en instrumenten verboden.
Geluid van binnen opgestelde installaties mag buiten de inrichting niet hoorbaar zijn.
Het is verboden, van 22 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens, nachtgerucht of nachtrumoer te
veroorzaken, dat hoorbaar is op openbare plaatsen, waardoor de rust van de inwoners kan worden
verstoord.
De uitbater en/of aangestelde van een horecazaak of de organisator en/of aangestelde van een
evenement verbindt zich er toe alle wettelijke beschikkingen betreffende veiligheid strikt in acht te
nemen.
Gebruik van vuurwerk, pyrotechnische voorwerpen, wensballonnen en andere… Met behoud van de
toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden, zowel op het openbaar
domein als op privédomein, om het even welk vuurwerk en pyrotechnische voorwerpen bedoeld om
licht, rook of lawaai te produceren in zijn bezit te hebben, te ontsteken, af te steken of tot
ontploffing te brengen of gebruik te maken van wensballonnen of voetzoekers, thunderflashes, knalen/ of rookbussen. De burgemeester kan afwijkingen voor het afsteken van feestvuurwerk toestaan.
Horecazaken met terrassen binnen de perimeter mogen tijdens Bar Russia maximum 1 normaal tvscherm buiten plaatsen met geluid van dit scherm zelf (of versterkt met een extra geluidsinstallatie
tot max. 50 personen met een max. van 85 db (A)).
Indien na controle en/of tijdens de activiteit en/of het evenement toch bijkomende
veiligheidsmaatregelen vereist zouden zijn, dient de organisatoren/of zijn aangestelde deze
opgelegde maatregelen strikt en zonder uitstel na te komen.
Indien aan de uitvoering van de opgelegde bijkomende veiligheidsmaatregelen geen gevolg wordt
gegeven, zal dit gebeuren op kosten en risico van de organisator en/ of aangestelde.
Indien wordt vastgesteld dat een organisator of zijn aangestelde één of meerdere bijkomende
veiligheidsmaatregelen niet strikt en zonder uitstel uitvoert, kan de burgemeester de verleende
vergunning voor toekomstige activiteiten in toepassing van dit reglement intrekken.
Tenzij voor dezelfde inbreuk door een wet, decreet of ordonnantie straffen worden bepaald, worden
de overtredingen van het onderhavig besluit gesanctioneerd met gemeentelijke administratieve
sancties in de zin van artikel119bis van de Nieuwe Gemeentewet.
Bij inbreuk op artikel 6,7 en 11 kunnen de genoemde voorwerpen in beslag genomen worden en in
het kader van bestuurlijke politie worden bewaard.
De burgemeester kan in toepassing van artikel 134sexies van de Nieuwe Gemeentewet een tijdelijk
plaatsverbod opleggen aan overtreders van deze verordening.
De leden van de lokale en federale politie zijn gelast met de uitvoering van dit besluit.

