
GEM. POLITIEREGLEMENT OP DE FUIVEN, BALS, DANSPARTIJEN, E.D. 
     (Gemeenteraad van 27.06.1996) 
 
 
 
I. DEFINITIES 
 
Artikel 1. In het hiernavolgende reglement wordt verstaan onder fuiven, bals, danspartijen en dergelijke, 
in het openbaar : alle bovenvermelde bijeenkomsten, met uitzondering van deze die in private kring 
georganiseerd worden, hiernagenoemd, openbare fuiven, bals, danspartijen e.d. 
in private kring : bovenvermelde bijeenkomsten waarvan de genodigden behoren tot een strikt gesloten 
gezelschap, hiernagenoemd : privé-fuiven, -bals, - danspartijen e.d. 
in open lucht : alle bovenvermelde bijeenkomsten op de openbare weg, of op erven, openbare en private, die 
niet van de openbare weg zijn afgesloten, hiernagenoemd : fuiven, bals, danspartijen e.d. in open lucht. 
 
 
II. FUIVEN, BALS, DANSPARTIJEN, e.d. IN OPEN LUCHT OF TENTEN 
 
Artikel 2. Behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het verboden op het 
grondgebied van de gemeente Heusden-Zolder, zowel op privaat als op openbaar domein, fuiven, bals, 
danspartijen e.d. in open lucht te organiseren. 
 
Artikel 3. Deze toelating dient schriftelijk door de organisatoren te worden aangevraagd aan de 
burgemeester, minstens negen weken op voorhand, onder vermelding van : 
- de volledige identiteit van de personen (minstens 3 meerderjarigen) die bij de organisatie betrokken zijn, 
- het adres of de plaats waar de organisatie zal plaatsvinden. Inplantingsplan dient bijgevoegd te worden, 
- de datum en het uur van aanvang, alsmede de verwachte duur van het evenement, 
- het verwachte aantal deelnemers, 
- de gebruikte geluidsbronnen. 
 
Artikel 4. De burgemeester stelt ten laatste 3 weken voor de geplande activiteit de aanvrager in kennis van 
zijn gemotiveerde weigering of toelating. 
 
Artikel 5. De houders van de in artikel 1 bedoelde toelating zijn gehouden zich te schikken naar de 
voorwaarden, vervat in het toelatingsbesluit van de burgemeester. 
 
 
III. OPENBARE FUIVEN, BALS, DANSPARTIJEN, e.d., ANDERE DAN IN OPEN LUCHT, TENTEN 
OF PRIVE 
 
Artikel 6. De organisatoren van openbare fuiven, bals, danspartijen, e.d. andere dan in open lucht of privé, 
zijn er toe gehouden minstens 9 weken op voorhand de burgemeester schriftelijk op de hoogte te brengen van 
hun organisatie, onder vermelding van : 
- de volledige identiteit van de personen die bij de organisatie betrokken zijn, 
- het adres of de plaats waar de organisatie plaatsvindt, 
- het verwachte aantal deelnemers, 
- de gebruikte geluidsbronnen. 
 
 
 
 
 
IV. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 7. De inrichters van de onder artikel 2 en 6 bedoelde fuiven, bals, danspartijen e.d., dienen te 
gehoorzamen aan de bevelen van de politie die tot doel hebben de openbare orde, rust en veiligheid te 
vrijwaren of te herstellen. 
 



Artikel 8. De inrichters van de onder artikel 2 en 6 bedoelde fuiven, bals, danspartijen e.d., dienen de 
bepalingen van de basiswet van 18.7.1973 op de bestrijding van de geluidshinder en van het koninklijk 
besluit van 24.2.1977 houdende vaststelling van de geluidsnormen voor muziek in openbare en private 
inrichtingen nauwgezet na te leven, alsmede de bepalingen van het besluit van de gemeenteraad van 
7.7.1983, houdende politiereglement op de geluidshinder. 
 
 
V. SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 9. De inbreuken op de beschikking van deze verordening zullen gestraft worden met politiestraffen 
voor zover door wetten, decreten, algemene of provinciale verordeningen geen andere straffen zijn voorzien. 
Bij vaststelling van overtredingen tegen dit reglement zal voor het volgende jaar de vergunning voor het 
inrichten van de manifestatie geweigerd worden. 
 
Artikel 10. Deze verordening zal worden bekendgemaakt zoals voorgeschreven door de artikelen 112 tot en 
met 115 van de nieuwe gemeentewet. 
 
Artikel 11. Afschriften van deze verordening zullen gestuurd worden aan de griffie van de rechtbank van 
eerste aanleg, aan de griffie van de politierechtbank, aan het provinciebestuur en aan de rijkswacht van 
Heusden-Zolder. 
 
Artikel 12. Het politiereglement op de fuiven, bals, danspartijen e.d. goedgekeurd door de gemeenteraad van 
25.6.1992 wordt opgeheven. 
 
 

OPGELET! 
 
Fuiven, bals, danspartijen e.d. kunnen enkel plaatsvinden in door de brandweer goedgekeurde en 
vergunde gebouwen of lokalen. Indien deze gebouwen nog geen goedkeuring hebben, dient deze 
keuring op voorhand aangevraagd te worden bij de brandweer. Voor deze keuring dient een 
vergoeding betaald te worden. 
 
Voor fuiven, bals, danspartijen e.d. in door de brandweer goedgekeurde en vergunde gebouwen of 
lokalen dient een toelating afgehaald te worden bij de politie. 
 
Voor fuiven, bals, danspartijen e.d. in openlucht of in tenten dient een vergunning afgehaald te 
worden bij de politie na schriftelijke principiële goedkeuring van de organisatie door het college van 
burgemeester en schepenen en vergunning van de brandweer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maatregelen te nemen bij grote organisaties en fuiven (+ 1000 personen) (in openlucht, tent of zaal): 

 
- verwittig de buurt door middel van een briefje met wat uitleg over de organisatie met vermelding van de 

datum en het voorziene aanvangs- en einduur; 
- voor de aanvraag van de organisatie contact opnemen met de politie en de brandweer voor de nodige 

veiligheidsmaatregelen); 
- zorg ervoor dat het aantal maximaal toelaatbare bezoekers niet overschreden wordt. 



  
 
Dit formulier is een voorbeeld.  Niet gebruiken a.u.b.!   Gebruik aanvraagmap ‘Organiseren kan in H-Z’ 
 
Opgelet: indienen minimum 9 weken voor organisatie 
 
 
 
 
 
 

AANVRAAG TOT ORGANISEREN VAN: 
FUIVEN, PARTY’S, DANSPARTIJEN EN DERGELIJKE 

IN OPEN LUCHT – TENTEN – GEBOUWEN OF LOKALEN 

 
Volledige identiteit van minstens 3 meerderjarigen, betrokken bij de organisatie : 
 
- Naam : ...................................................................................................................................................... 
 

Adres : ...................................................................................................................................................... 
 
Geboortedatum : .................................................................................Tel. nr. : ....................................... 

 
- Naam : ...................................................................................................................................................... 
 

Adres : ...................................................................................................................................................... 
 
Geboortedatum : .........................…………………..Tel. nr. : ................................................................. 

 
- Naam : ...................................................................................................................................................... 
 

Adres : ...................................................................................................................................................... 
 
Geboortedatum : ...............................……………….Tel. nr. : ................................................................ 
 

Verantwoordelijke organisator(en) ter plaatse : 
......................................................................................................................................................................... 
 
Adres / plaats van organisatie (indien tent of openlucht, inplantingsplan bijvoegen):  
......................................................................................................................................................................... 
 
Datum en uur van aanvang : ...................................................... uur : ............................................................ 
 
Verwachte duur van het evenement : ............................................................................................................. 
 
Verwacht aantal deelnemers (bezoekers) : ..................................................................................................... 
 
Oppervlakte van de inrichting : ..................................................m² 
 
Opheffing sluitingsuur werd aangevraagd :  ja / nee (schrappen wat niet past) 
 
Aantal beschikbare parkeerplaatsen : ................................ 
 
Gebruikte geluidsbronnen : 
 
Aard : .............................................................................................................................................................. 
 
Vermogen : ..................................................................................................................................................... 
 


