
 

Leidraad voor het organiseren van een evenement 

in de openbare ruimte in Vorst  

tijdens de periode juli-augustus 2020 

 
Er worden in de verschillende wijken van de gemeente Vorst tal van evenementen 

georganiseerd: festivals, rommelmarkten, braderieën, concerten, wijkfeesten, buurtfeesten, 

speelpleinen, sportactiviteiten, tentoonstellingen… Om deze dynamiek te ondersteunen maar 

er tegelijk voor te zorgen dat alle veiligheidsmaatregelen worden gerespecteerd en iedereen 

afdoend wordt beschermd tegen het coronavirus, voorziet het College van Burgemeester en 

schepenen het onderstaande protocol en een bijhorende aanvraagprocedure. 

 

 
Protocol 
 

Dit kader sluit aan bij de veiligheidsmaatregelen voorzien in het MB van 5 juni 2020, ter 

vervanging van het MB van 23 maart 2020, met betrekking tot het geleidelijk opheffen van de 

lockdown in het kader van de strijd tegen de COVID-19-besmetting.  

 

Een belangrijk onderscheid wordt gemaakt tussen een voorstelling met publiek en een 

atelier/workshop waarbij het publiek actief deelneemt.  

Voorbeelden: een performance van 3 straatkunstenaars is een voorstelling  

                   een les zumba of een workshop kaarsen maken is een atelier/workshop 

 

Bij voorstellingen ; een publiek waarbij maximum 200 personen zitten (rechtstaan vanaf 

1/08) is toegelaten mits er afstand van 1,5m tussen de zitplaatsen is voorzien(behalve voor 

familiebubbels die dichter bij elkaar mogen plaatsnemen).  

Bij ateliers/workshops : een publiek van maximum 50 deelnemende personen is toegelaten, 

afstand tussen de deelnemers is niet vereist.  

 

Om deze veiligheidsmaatregelen toepasbaar te maken én erover te waken dat Vorstenaren 

kunnen deelnemen aan georganiseerde activiteiten, worden bijkomende maatregelen 

genomen:  

- Voor activiteiten of ateliers/workshops in openlucht : publiekscommunicatie is enkel 

toegestaan tijdens en na de voorstelling, en de activiteit mag maximum één uur duren. 

- Voor ateliers/workshops en activiteiten in afgesloten ruimten (met vooraftelling of 

voorinschrijvingen): er mag vooraf worden gecommuniceerd en deze activiteiten 

mogen langer duren dan één uur.  

 

Ten laste van de organisator:   

 

Dient zich aan te passen aan de maatregelen voorzien in het MB hierboven vermeld en zal 

daarom : 



- Instrumenten voorzien om het publiek te tellen, om de volledige te gebruiken 

oppervlakte af te bakenen en in het geval van een voorstelling, voldoende afstand 

tussen de deelnemers te garanderen.  

- De benodigde middelen voorzien om te kunnen garanderen dat iedereen de 

hygiënemaatregelen met betrekking tot handen wassen, kan volgen.  

- Voorzien dat de auteursrechten worden geregeld. 

- De opgelegde reglementen volgen met betrekking tot geluidsoverlast. 

- Een gedetailleerd plan van de evenementlocatie aanleveren dat door de gemeentelijke 

dienst kan worden voorgelegd voor advies en controle van de DBDMH en betrokken 

instanties (Directie Cultureel Erfgoed, Brussel Leefmilieu…). 

- Voorzorgsmaatregelen nemen op het vlak van netheid, strikt opvolgen van het verbod 

op het aanwenden van kunststoffen die eenmalig worden gebruikt.  

 

Procedure 
 
Ook in gewone omstandigheden dient elk initiatief van een gemeentelijke dienst of een derde 

organisator in de openbare ruimte, op voorhand te worden toegestaan door het College, 

waarbij telkens rekening wordt gehouden met de haalbaarheidsanalyse door de gemeentelijke- 

en de politiediensten (en DBDMH en Directie Cultureel Erfgoed wanneer het initiatief groot is 

of zich afspeelt op een geklasseerde locatie).   

 

Gezien de korte termijn tussen de bekendmaking van dit protocol en de wens van het College 

om initiatieven te ondersteunen, zal de aanvraagprocedure worden versneld.  

 

Aanvragen moeten worden ingestuurd bij evenementen@vorst.brussels.  

 

Voor evenementen die plaatsvinden tussen 1 en 15 juli : de aanvragen dienen ten laatste 

tegen 22 juni te worden bezorgd (de toestemming zal worden afgeleverd op 26 juni). 

Voor evenementen die plaatsvinden tussen 16 juli en 31 augustus : de aanvragen dienen 

tegen ten laatste 6 juli te worden bezorgd (de toestemming zal worden afgeleverd op 10 

juli). 

 

Elk evenement/elke bijeenkomst die geen voorafgaande toestemming heeft ontvangen via dit 

kanaal, is verboden en de politiediensten zullen de opdracht krijgen de activiteit stop te zetten.  

Wanneer er publiekscommunicatie plaatsvindt voorafgaand aan het evenement en er bijgevolg 

kan worden gevreesd voor een grote publieksopkomst, zal de toestemming van het College 

niet langer gelden.  

 

 

Opmerking: protestmanifestaties worden niet beschouwd als een openbaar evenement, maar 

dienen wel tegelijk bij het kabinet van de burgemeester en de politiediensten te worden 

aangevraagd.   
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