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Verordening
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Artikel 1. Doel
De Stad Gent bepaalt bij wijze van deze politieverordening de voorwaarden met het oog op de
maximale vrijwaring van de openbare orde en veiligheid op het openbaar domein voor de duur van
de Gentse Feesten 2022.

Artikel 2. Definities
In deze verordening hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis.
1) Gentse Feesten - zone: de zone begrensd door de wegen omschreven in artikel 4 § 1, b.
2) Feestkernen: locaties waar Gentse Feesten – activiteiten plaatsvinden. Deze feestkernen
kunnen binnen of buiten de Gentse Feesten - zone liggen en worden omschreven in artikel
4 § 2, b en artikel 4 § 3, b.
3) Randzone Gentse Feesten: de zone begrensd door de wegen omschreven in artikel 4 § 4, b
waarin een verbod geldt op de verkoop en de bedeling van glazen recipiënten zoals
voorzien in artikel 23.
4) Evacuatieweg: de route (straten, pleinen of vaarweg) die de feestkernen binnen de Gentse
Feesten - zone direct of indirect met elkaar verbinden en een evacuatiemogelijkheid biedt
tot aan de grens van de Gentse Feesten - zone.
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5) Vaartuig: elk drijvend of varend toestel of voorwerp van welke aard ook, met in begrip van
de tuigen zonder waterverplaatsing, zoals de zeeschepen, de binnenschepen, de
woonvaartuigen, de pleziervaartuigen, de bedrijfsvaartuigen, vlotten, pontons, drijvende
werktuigen, kajaks, kano’s, zeilplanken, surfplanken, of andere gelijkaardige tuigen.
6) Horecazaak: elke voor het publiek toegankelijke plaats of lokaal, ongeacht de
toegangsvoorwaarden, waar de belangrijkste en permanente activiteit bestaat uit het
voorbereiden en/of aanbieden van maaltijden en/of dranken voor consumptie ter plaatse.
7) Tijdelijke horecazaak: elke voor het publiek toegankelijke plaats of lokaal, ongeacht de
toegangsvoorwaarden, die enkel voor de (duur van) Gentse Feesten wordt ingericht en
waar de belangrijkste en tijdelijke activiteit bestaat uit het voorbereiden en/of aanbieden
van maaltijden en/of dranken voor consumptie ter plaatse.
8) Startende horecazaak: elke voor het publiek toegankelijke plaats of lokaal, ongeacht de
toegangsvoorwaarden, die voor het eerst opent tijdens de Gentse feesten en die geen
tijdelijke horecazaak uitmaakt, waarbij de belangrijkste en permanente activiteit bestaat
uit het voorbereiden en/of aanbieden van maaltijden en/of dranken voor consumptie ter
plaatse.
9) Take away: de verkoop tijdens de duur van de Gentse Feesten van voedingswaren
(dranken, maaltijden,…) die in de vestigingseenheid worden bereid en waarbij er geen
gelegenheid wordt geboden voor consumptie ter plaatse.
10) Raamverkoop: de verkoop tijdens de duur van de Gentse Feesten van maaltijden dit
specifiek vanuit het raam of de deur van de vestigingseenheid waar deze worden bereid en
waarbij er geen gelegenheid wordt geboden voor consumptie te plaatse.
11) Terras: een inname van het openbaar domein door een horecazaak, bestaande uit tafels en
zitmeubelen en eventueel uit bijkomende uitrustingen zoals parasols, menu
aankondigingen, verlichtingstoestellen, plantenbakken, toonbanken, blikvangers,
verwarmingstoestellen, bevloering, zonnetenten (zijnde een opvouwbaar zonnescherm
boven raam- en deuropeningen en windschermen).
12) Uitstalling: elke verkoopstand of losse constructie op het openbaar domein of tegen de
gevel, met als doel het uitstallen, het verkopen van handelswaren of het verwijzen naar de
in de handelszaak te koop aangeboden producten of diensten.
13) Vaste standplaats: plaats op het openbaar domein die door de Stad Gent bij openbaar
opbod wordt toegewezen dit conform de Voorwaarden voor het uitbaten van
verkoopstanden voor bereide eetwaren op de openbare weg tijdens de Gentse Feesten.
14) Informatiestand: stand waar uitsluitend informatie mag worden verstrekt over een bepaald
product of dienstverlening, behoudens afwijkingen goedgekeurd door het college van
burgemeester en schepenen.
15) Onbemand luchtvaartuig (UA): elk luchtvaartuig waarmee vluchten worden uitgevoerd of

dat is ontworpen om vluchten autonoom of op afstand bestuurd uit te voeren zonder piloot
aan boord, zoals een drone.
16) Wegwerpbeker: een lichtgewicht beker vervaardigd uit dun (bio)kunststof of papier/karton
waarvan het gebruik specifiek bedoeld is voor een eenmalige consumptie.
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Artikel 3. Duur Gentse Feesten
De Gentse Feesten 2022 vinden plaats van vrijdag 15 juli 2022 vanaf 18u00 tot en met maandag 25
juli 2022 om 10u00, echter tevens rekening houdend met de bepalingen zoals vermeld in artikel 8
van het Reglement voor privaat gebruik van de openbare weg tijdens de Gentse Feesten 2022.

Artikel 4. Doelgroep en toepassingsgebied
De Gentse Feesten – zone
a. De gehele politieverordening is van toepassing op de Gentse Feesten - zone zoals
omschreven in artikel 4 § 1, b.
b. De Gentse Feesten - zone wordt begrensd door volgende wegen:
Ottogracht ( voorbij kruispunt Baudelostraat) – Beverhoutplein- Bibliotheekstraat - Baudelostraat
(kant Baudelohof) - Baudelokaai - Baudelohof - Rembert Dodoensdreef - Steendam - Bij Sint-Jacobs
/ Walter De Buckplein - Vlasmarkt - Sint-Jacobsnieuwstraat - Oude Beestenmarkt - Bisdomkaai Bisdomplein - Reep – Lieven Bauwensplein- François Laurentplein - Henegouwenstraat Volderstraat - Hoornstraat - Jacobijnenstraat - Onderbergen – deel Sint-Michielsplein Ravensteinstraat - Korenlei - Jan Breydelstraat - Rekelingestraat - Sint-Veerleplein - Kraanlei Oudburg - Sluizeken - Sluizekensstraat - Krommewal.

Nadere omschrijving betreffende de begrenzing
Straat

Inbegrepen

Ottogracht

Kruispunt Baudelostraat

Beverhoutplein

Middenplein + rotonde

Bibliotheekstraat

Volledig + parkdeel tot
Baudelostraat + parkdeel tot
en met Rembert
Dodoensdreef

Baudelostraat

Deel tussen Vrijdagmarkt en
Ottogracht

Baudelokaai

Tot aan de waterlijn

Rembert Dodoensdreef

Volledig

Steendam
Bij Sint-Jacobs

Niet-inbegrepen

Deel tussen Ottogracht tot aan
Baudelokaai

Niet
Volledig
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Vlasmarkt

Volledig

Sint-Jacobsnieuwstraat

Volledig

Oude Beestenmarkt

Zone tussen horecazaken en
kant sluis

Bisdomkaai
Bisdomplein

sluis

Niet
Volledig

Reep

Niet

Lieven Bauwensplein

Volledig middenplein van
standbeeld

François Laurentplein

Van zijde Provinciehuis tot en
met middenplein

Rijstrook kant horecazaken

Henegouwenstraat

Niet

Voldersstraat

Niet

Hoornstraat

Niet

Jakobijnenstraat

Niet

Onderbergen

Niet

Sint-Michielsplein

Volledig plein voor kerk +
pleindeel voor nrs. 13, 14 en
15

Rijstrook richting
Ravensteinstraat

Ravensteinstraat

Vanaf Hof van Fiennes tot
Korenlei

Deel van Sint-Michielshelling
tot aan Hof van Fiennes

Korenlei

Volledig

Jan Breydelstraat

Volledig

Rekelingestraat

Volledig

Sint-Veerleplein

Volledig

Kraanlei

Volledig

Oudburg

Niet

Sluizeken

Niet
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Sluizekensstraat

Niet

Kromme Wal

Niet

Ottogracht (zie boven)

Niet

Inbegrepen “volledig” wordt bedoeld: de volledige straatbreedte van gevel tot ertegenover
liggende gevel

De volgende waterwegen worden beschouwd als behorende tot de Gentse Feesten - zone:
Alle waterwegen op het grondgebied van Gent binnen de grenzen afgebakend door:
-

Keersluis S1
Keersluis S2
Keersluis E3
Brusselsepoortsluis
Muide spoorbrug

De feestkernen binnen de Gentse Feesten-zone
a. De gehele politieverordening is van toepassing op de feestkernen gelegen binnen de Gentse
Feesten - zone zoals omschreven in artikel 4 § 2, b.
b.
-

De feestkernen gelegen binnen de Gentse Feesten - zone omvatten :
Baudelohof – Bibliotheekstraat
Beverhoutplein
Bij Sint-Jacobs (gedeelte hoofdingang kerk)- Belfortstraat tot aan Kammerstraat
Vlasmarkt
Vrijdagmarkt – Grootkanonplein
Sint-Veerleplein
Groentenmarkt
Korenlei – Hof van Fiennes – Ravensteinstraat tot aan ingang parking – Graslei
Korenmarkt
Emile Braunplein – Poeljemarkt
Sint-Baafsplein
François Laurentplein

De concrete begrenzing van deze feestkernen wordt vermeld op de inplantingsplannen.
De Feestkernen buiten de Gentse Feesten – zone
a. Op de feestkernen gelegen buiten de Gentse Feesten - zone zoals omschreven in
artikel 4 § 3, b zijn volgende artikelen van de politieverordening van toepassing :
- Artikel 16 : verbod op het voeren van handel op de openbare weg
- Artikel 17 : verbod op het voeren van reclame op de openbare weg
- Artikel 18 : afwijkingen op het sluitingsuur van drankgelegenheden
- Artikel 19 : afwijkingen op het sluitingsuur van handelszaken
- Artikel 20 : horeca-attest
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-

Artikel 21 : meldingsplicht
Artikel 22 : brandveiligheid
Artikel 23 : verbod op de verkoop en de bedeling van glazen recipiënten
Artikel 24 : verbod op verkoop wegwerpbekers
Artikel 25 : meldingsplicht publiek toegankelijke activiteiten die niet in openlucht doorgaan
Artikel 26 : verbod in het bezit hebben drinkglazen en/of geopende glazen flessen
Artikel 27 : bedelen

b.
-

De feestkernen gelegen buiten de Gentse Feesten - zone omvatten :
Kouter
Woodrow Wilsonplein - Zuidpark
Willem de Beerpark en Willem de Beersteeg
Coyendanspark – Spaanskasteelplein – Sint-Baafsdorp

De concrete begrenzing van deze feestkernen wordt vermeld op de inplantingsplannen.
Randzone Gentse Feesten
a. Op de randzone Gentse Feesten zoals omschreven in artikel 4 § 4, b is enkel artikel 23 van de
politieverordening (verbod op de verkoop en de bedeling van glazen recipiënten) van
toepassing.
b. De randzone Gentse Feesten wordt begrensd door volgende pleinen /wegen (niet
inbegrepen in de zone) :
Neuseplein – Muidelaan – Dok Noord – Stapelplein – Dok Zuid – Dampoortbrug –
Oktrooiplein – Kasteellaan – Heernislaan – Vlaamse kaai – Keizerviaduct – Keizervest – SintLievenstunnel – Sint-Lievenslaan – Citadellaan – Charles de Kerckhovelaan – Ijzerlaan –
Bijlokekaai – Coupure Links – Contributiestraat – Begijnhoflaan – Opgeëistenlaan Blaisantvest – Neuseplein.

Hoofdstuk II. Veiligheid in de Gentse Feesten
Artikel 5. Evacuatiewegen
De evacuatiewegen voor politie en brandweer zijn:
•

Evacuatieroute 1:
Belfortstraat vanaf Kammerstraat - Botermarkt – afsplitsing: deel Sint-Baafsplein (kant
Lakenhalle) / deel Emile Braunplein

•

Evacuatieroute 2:
Kammerstraat – deel Koningstraat – deel Vlasmarkt – Sint-Jacobsnieuwstraat- Oude
Beestenmarkt
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•

Evacuatieroute 3:
St-Michielshelling – deel Korenmarkt – Cataloniëstraat – deel Emile Braunplein – deel SintBaafsplein – Limburgstraat – Lieven Bauwensplein – François Laurentplein
Aansluitingswegen naar de Gentse Feesten-zone toe:
- Veldstraat
- Sint-Niklaasstraat
- Mageleinstraat
- Lange Kruisstraat

•

Evacuatieroute 4:
Korenmarkt – Kortemunt – Hooiaard – afsplitsing: Pensmarkt - Groentenmarkt – deel
Graslei – deel Korenlei (verbinding met Jan Breydelstraat) – Jan Breydelstraat

•

Evacuatieroute 5:
Groentenmarkt – Kleine Vismarkt – deel Sint-Veerleplein

•

Evacuatieroute 6:
Nederpolder – Hoogpoort – Langemunt – deel Grootkanonplein – Meerseniersstraat

•

Evacuatieroute 7:
Waaistraat – Speldenstraat

•

Evacuatieroute 8:
Ottogracht (vanaf de Baudelostraat) – deel Beverhoutplein – rond punt Bij Sint-Jacobs

•

Evacuatieroute 9:
Klein Turkije – Goudenleeuwplein – Poeljemarkt – afsplitsing Donkersteeg

•

Evacuatieroute 10:
Baudelostraat

•

Evacuatieroute 11:
Bibliotheekstraat – afsplitsing Baudelohof (richting Baudelostraat) – afsplitsing Baudelohof
(richting koning Willem I-kaai) – afsplitsing Baudelohof (richting Baudelokaai) – afsplitsing
Rembert Dodoensdreef

•

Evacuatieroute 12:
Sint-Baafsplein voor kathedraal – afsplitsing Biezekapelstraat – afsplitsing Kapittelstraat

•

Evacuatieroute 13:
Onderstraat (deel tussen Belfortstraat en Langemunt)

Voor deze routes wordt het principe gehanteerd dat commerciële activiteiten kunnen
toegelaten worden op voorwaarde dat steeds een vrije breedte en hoogte van 4 meter wordt
vrijgehouden.
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Voor straten met een verhoogde berm wordt deze vrije breedte gegarandeerd door het vrijhouden
van de rijbaan (i.e. het gedeelte van de straat zonder de trottoirs en parkeerstroken), met dien
verstande dat op parkeerstroken sowieso slechts 2 meter vanaf het voetpad zal worden vergund
voor eventuele innames openbare weg. Voor straten zonder verhoogde berm zal de Dienst Feesten
& Ambulante Handel via een aangepast vergunningsbeleid er zorg voor dragen dat steeds in het
midden van de straat de minimumbreedte van 4 meter wordt gerespecteerd.
Voorwaarden voor evacuatieroutes:
a.

De evacuatieroute is zodanig ingericht dat grote hoeveelheden bezoekers gebruik kunnen
maken van die weg;

b.

De minimale doorgangsbreedte én –hoogte dient zoals hierboven reeds bepaald 4 meter te
bedragen en dient vrij te zijn van ieder obstakel;

c.

Deze routes bieden een evacuatiegelegenheid tot aan de grens van de Gentse Feesten zone

Artikel 6. Evacuatieroute met een bijzonder regime
Teneinde in de feestzone de operationele slagkracht van de veiligheidsdiensten te verhogen, zal er
op sommige assen van evacuatieroutes een bijzonder regime van kracht zijn:
Oost-West evacuatieroutes met een bijzonder regime
1) As1:
Geldmunt – deel Sint-Veerleplein - Kleine Vismarkt – deel Groentenmarkt Hoogpoort – Nederpolder
2) As 2: Sint-Michielshelling – Cataloniëstraat – deel Emile Braunplein – deel Sint-Baafsplein
– Limburgstraat
Restrictieve bepalingen (verzwaring van de bestaande stipulaties voor de reguliere
evacuatieroutes):
a. Enkel de vergunde terrassen (vergunning voor gans het jaar) en occasionele terrassen
worden op de routes toegelaten voor zover de vrije doorgang van 6 meter wordt
gegarandeerd (gemeten van gevel tot eerste obstakel)
b. Op de voornoemde routes is parkeren verboden
c. Laden en lossen is toegelaten onder de voorwaarden dat een vrije doorgang van 4
meter gegarandeerd blijft en de chauffeur steeds op vraag van de veiligheidsdiensten of
in het geval van een crisisinterventie zijn voertuig kan verplaatsen
d. Iedere commerciële activiteit, tapinstallatie, podia of vaste obstakels die van deze aard
zijn dat de bezoekers kunnen opgehouden worden, wordt gebannen. Uitstallingen van
gevestigde handelszaken worden getolereerd tot 18u, met dien verstande dat steeds
een vrije doorgang van 6 meter wordt gegarandeerd
e. Enkel geautoriseerd gemotoriseerd vervoer wordt toegelaten
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f.

Op deze routes moeten de gemachtigde bestuurders stapvoets rijden, de doorgang vrij
laten voor de voetgangers en zo nodig stoppen. Zij mogen de voetgangers niet in gevaar
brengen en niet hinderen. De bestuurders van de bussen en trams houden zich
eveneens aan dit rijgedrag
g. De innames van het openbaar domein op deze bijzondere routes zullen allen in functie
van de plaatsgesteldheid bekeken worden en dienen allemaal te geschieden via de
geëigende weg (clusters IVAGO, vaste en losse constructies, uitbreidingen,…)
h. Als gevolg van de specifieke plaatsgesteldheid of onvoorziene omstandigheden kan de
aanvrager, niettegenstaande de conformering aan alle voornoemde voorwaarden, toch
een vergunning geweigerd worden (algemeen belang, openbare veiligheid)
Noord-Zuid evacuatieroutes met een bijzonder regime
1) As 1: Belfortstraat (vanaf Kammerstraat) – Botermarkt – Emile Braunplein (straatzijde
kant Mammelokker)
2) As 2: Langemunt –deel Groentenmarkt - Kortemunt – Korenmarkt
Restrictieve bepalingen (verzwaring van de bestaande stipulaties voor de reguliere evacuatieroute):
a. Straatanimatie is verboden :
- in de Belfortstraat langs de kant van de pare huisnummers.
b. Er is minimum gewaarborgde vrije doorgang van 6 meter vereist.
c. Op as 1 kan een éénzijdige opstelling van de infostanden en eetkramen langs de zijde
met de onpare huisnummers (kant Hotel NH Gent Belfort).
d. Op as 2 kan een maximum uitstallingsbreedte van 1 meter (maximum 1m20
terrasbreedte in de Langemunt) en een geschrankte opstelling.
Artikel 7. Waterwegen als evacuatieroute en aanmeerverbod
De waterwegen die vallen binnen de zone aangegeven in art. 4 § 1 b) kunnen bij
hoogdringendheid, en na overleg met de bevoegde hulpdiensten, beschouwd worden als
alternatieve evacuatiewegen.
Omwille van het vrijwaren van de alternatieve evacuatiewegen via het water (zie art. 7 § 1)
geldt gedurende de Gentse Feesten een algemeen aanmeerverbod alsook een verbod tot het
stilliggen van de vaartuigen.
Het aanmeren van vaartuigen binnen de Gentse Feesten - zone is slechts toegelaten:
1) mits vergunning of concessie van de verantwoordelijke instantie (De Vlaamse
Waterweg NV)
2) binnen de vastgelegde zone van erkende jachthavens
3) op bevel van een bevoegde bestuurlijke overheid
4) t.g.v. een tijdelijke storing van de vaarinrichting van het vaartuig
5) t.g.v. een belemmering in de scheepvaart
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Omwille van het vrijwaren van de alternatieve evacuatiewegen via het water (zie art. 7 § 1)
geldt een algemeen verbod om:
1) van bruggen, oevers, pontons, vaartuigen, ... in het water te springen of te duiken.
2) te baden of te zwemmen
3) objecten in het water te leggen of te gooien, met uitzondering van deze toegelaten door de
bestuurlijke overheden en mits goedkeuring door De Vlaamse Waterweg NV

Artikel 8. Straten verboden voor vrije straatanimatie
•
•
•
•
•
•
•
•

Mageleinstraat
Donkersteeg
Kortemunt
Langemunt
Straatje Zonder Einde
Belfortstraat (verboden langs de kant van de pare nummers)
Poeljemarkt
Stadhuissteeg

Artikel 9. Gebruik van onbemand luchtvaartuig (UA)
Het gebruik van een onbemand luchtvaartuig (UA) zowel op als in de omgeving van de Gentse
Feestenperimeter dient tijdens de duur van de Gentse Feesten steeds te gebeuren met in acht
name van de toepasselijke wetsbepalingen.
Behoudens voorafgaande machtiging van de burgemeester, is het tijdens de opbouw – en afbraak
alsook tijdens de duur van de Gentse Feesten verboden om op het openbaar domein binnen een
perimeter van 250 meter rond de Gentse Feestenperimeter een onbemand luchtvaartuig (UA) te
gebruiken.
Deze beperking geldt niet voor staatstoestellen en vluchten in opdracht van de organisatie of pers.
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Hoofdstuk III. Doorrij - en parkeerverbod in de Gentse Feesten – zone
Artikel 10. Regeling aanvullend reglement
Tijdens de Gentse Feestenperiode geldt de regeling voorzien in
- het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer – periodieke
verkeersmaatregelen in het kader van Gentse Feesten 2022;
- het reglement voor toegang tot autovrije gebieden en doorrijvergunningen en LEZ-zone en
de in uitvoering daarvan genomen besluiten.

Artikel 11. Verbod voor gemotoriseerd verkeer en gespan
Er geldt een totaal doorrijverbod voor gemotoriseerd verkeer en gespan in de Gentse Feesten zone vanaf maandag 11 juli 2022 om 10.00 uur tot en met dinsdag 26 juli 2022 om 14.00 uur,
behoudens de uitzonderingen vermeld in artikel 12.
De toegang tot de Gentse Feesten - zone is tevens verboden aan al wie een trek-, last- of rijdier
bestuurt.
Artikel 12. Uitzonderingen op het doorrijverbod – tijdelijk verbod

a)
b)

c)

d)
e)
f)

g)

Dit totale doorrijverbod geldt, tijdens de volledige Gentse Feesten
periode, niet voor:
Diensten van openbaar nut, hulp- en veiligheidsdiensten en erkende geldtransporten;
Woon- en werkverkeer en laad- en losverrichtingen:
• Voor de periode van maandag 11 juli 2022 10.00 uur tot en met vrijdag 15 juli 2022
16.00 uur.
• Voor de periode van zaterdag 16 juli 2022 tot en met dinsdag 26 juli 2022 enkel
tussen 06.00 uur ’s morgens en 13.00 uur ’s middags.
Taxi’s en taxifietsen:
• Voor de periode van maandag 11 juli 2022 tot en met vrijdag 15 juli 2022 16.00 uur.
• Voor de periode van zaterdag 16 juli 2022 tot en met dinsdag 26 juli 2022 enkel
tussen 06.00 uur ’s morgens en 13.00 uur ’s middags.
Voertuigen die, via een vooraf opgelegde weg van en naar de hotels gelegen in de Gentse
Feesten - zone rijden tot 19u;
Particulieren die van en naar de openbare en ondergrondse parking Vrijdagmarkt, gelegen
binnen de Gentse Feesten - zone, rijden via de Baudelostraat;
Degenen die een doorrijbewijs Gentse Feesten verkregen omwille van aan de Gentse
Feesten gerelateerde activiteiten, afgeleverd door Dienst Feesten & Ambulante Handel en
begeleid worden zodat via de veiligste weg aangereden wordt in de feestzone.
Deze doorrijbewijs moet bij het binnenrijden van de Gentse Feesten - zone op een zichtbare
plaats achter de voorruit geplaatst worden.
De trams tot 13u00. De omleiding van de bussen gaat in vanaf dinsdag 12 juli 2022 om
10.00 uur.
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De in §1 van dit artikel vermelde bestuurders moeten stapvoets rijden, de doorgang vrij laten
voor de voetgangers en zo nodig stoppen. Ze mogen de voetgangers niet in gevaar brengen en
niet hinderen.
In de Gentse Feesten - zone moeten de fietsers van hun fiets afstappen wanneer de dichtheid
van het voetgangersverkeer hun doorgang bemoeilijkt.
Ondanks het feit dat doorgang toegelaten is kunnen de veiligheidsdiensten als gevolg van
onvoorziene omstandigheden en in functie van de veiligheid steeds een tijdelijk verbod
opleggen.
Artikel 13. Parkeerverbod
Behoudens de uitzonderingen, vermeld in artikel 14 is er een totaal parkeerverbod.
Artikel 14. Uitzondering op het parkeerverbod
Het parkeerverbod geldt niet voor diensten van openbaar nut en voor hulp- en veiligheidsdiensten
Het parkeerverbod geldt eveneens niet in volgende straten:
1. De binnenstraten gelegen in de zone, begrensd door Sint-Jacobsnieuwstraat, Bisdomkaai,
Nederpolder, Hoogpoort, Belfortstraat deel Kammerstraat en Vlasmarkt
2. De binnenstraten gelegen in de zone, begrensd door Waaistraat, Oudburg, Krommewal,
Ottogracht, Beverhoutplein en Wijzemanstraat
Een plaatselijke en tijdelijke reglementering kan deze parkeertoelating steeds wijzigen.

Artikel 15. Parkeer- en standplaatsen
In en aan de rand van de Gentse Feesten - zone worden zowel vaste als tijdelijk parkeerplaatsen
voor voertuigen van personen met een handicap, motorfietsen en fietsen voorzien, alsook plaatsen
voor bewoners-parkeren en standplaatsen voor taxi’s.

Hoofdstuk IV. Verbod op het voeren van handel en reclame op de openbare weg
Artikel 16. Verbod op het voeren van handel op de openbare weg
Elke vorm van handel op de openbare weg is verboden, behoudens deze goedgekeurd door het
college van burgemeester en schepenen.
Voornoemd verbod geldt echter niet ten aanzien van :
-

vaste standplaatsen
uitstallingen
standen met koude bereidingen en ijsroomstanden zoals geregeld in artikel 26 van het
Reglement Gentse Feesten
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Artikel 17. Verbod op het voeren van reclame op de openbare weg
Reclame en promotie die geen betrekking heeft op de Gentse Feesten
wordt tijdens de Gentse feestenperiode verboden, met uitzondering van
reclame en promotie op vlaggen en spandoeken die aangebracht wordt op
het openbare domein, binnen een feestkern van een organisator.
Reclame en promotie buiten de feestkernen zijn verboden, met
uitzondering van deze waarvoor een overeenkomst met de Stad Gent is
afgesloten.
Spandoeken voor promotie van activiteiten in het kader van de Gentse
Feesten zijn enkel toegelaten aan de eigen gevel van de locatie waar de
activiteiten plaatsvinden.
Spandoeken van gevel tot overliggende gevel aan de andere kant van de
weg zijn verboden, uitgezonderd voor veiligheidsboodschappen.
a) Publiciteit op relingen van kaaien en bruggen is verboden.
b) Het gratis uitdelen van gadgets, handelsdrukwerk of consumptieartikelen is
verboden, behoudens voor sponsors die een stand hebben in de feestkern van de
organisator. Dit dient evenwel beperkt te worden tot de eigen feestkern van de
betrokken organisator.
Wederrechtelijk geplaatste publiciteit dient op politiebevel onmiddellijk
verwijderd te worden. Indien aan het bevel geen gevolg wordt gegeven zal
het wederrechtelijk geplaatste op kosten van de betrokkene worden
verwijderd.
De inrichting en infrastructuur van terrassen valt niet onder dit verbod.

Hoofdstuk V. Drankgelegenheden en handelszaken

Artikel 18. Afwijkingen op het sluitingsuur van drankgelegenheden
In toepassing van art. 3 van het politiereglement op het sluitingsuur van
drankgelegenheden en het openhouden van drankgelegenheden na het
gewone sluitingsuur, machtigt de burgemeester de uitbaters van
drankgelegenheden om tijdens de Gentse Feesten 2022, dit is van 15 juli
2022 tot en met 25 juli 2022 open te blijven na 01.00 uur, zonder dat de
desbetreffende belasting verschuldigd is.
Drankgelegenheden die open zijn tussen 01.00 uur ’s nachts en 08.00 uur
’s morgens, moeten uiterlijk om 08.00 uur ’s morgens gesloten zijn en
mogen pas om 10.00 uur ’s morgens terug open. En dit met uitzondering
van de drankgelegenheden op de Vlasmarkt die op 25 juli onafgebroken
open mogen blijven tot 10.00 uur ’s morgens voor de traditionele afsluiting
van de Gentse Feesten.
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De burgemeester kan steeds maatregelen treffen ter vrijwaring van de
openbare rust, veiligheid en gezondheid.

Artikel 19. Afwijkingen op het sluitingsuur van kleinhandelszaken
§ 1. Overeenkomstig artikel 4 § 2 van het Politiereglement betreffende de sluitingsuren van
kleinhandelszaken situeren de openingsuren van kleinhandelszaken zich tussen 05.00 uur en
uiterlijk 00.00 uur gedurende alle dagen van de Gentse Feesten.
§ 2. Deze afwijking geldt niet voor de nachtwinkels en de private bureaus voor telecommunicatie.
Conform art. 5 van de Politieverordening op de openingsuren van nachtwinkels en private bureaus
voor telecommunicatie situeren de openingsuren voor de nachtwinkels tijdens de
periode van de Gentse Feesten zich tussen 18.00 uur en 05.00 uur.
Conform art. 6 van de Politieverordening op de openingsuren van nachtwinkels en private bureaus
voor telecommunicatie situeren de openingsuren voor de private bureaus voor
telecommunicatie zich tussen 05.00 uur en 22.00 uur.
§ 3. Onverminderd voorgaande kan de burgemeester evenwel steeds een vroeger sluitingsuur
opleggen ter vrijwaring van de openbare rust en veiligheid.
Artikel 20. Horeca-attest
§ 1. De bepalingen hierna vermeld in § 2 zijn zowel van toepassing op :
-

Startende horecazaken

-

Tijdelijke horecazaken

§ 2. Elke aanvraag tot het bekomen van een horeca-attest voor horecazaken kleiner dan 100 m²
dient uiterlijk op 08 juni 2022 (poststempel geldt als datum) verstuurd te worden aan het
Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG), Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent, via de
website van de Stad Gent of te worden ingediend tegen ontvangstbewijs op hetzelfde adres.
Elke aanvraag tot het bekomen van een horeca-attest voor horecazaken gelijk aan of groter dan 100
m² dient uiterlijk op 25 mei 2022 (poststempel geldt als datum) verstuurd te worden aan het
Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG), Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent, via de
website van de Stad Gent of te worden ingediend tegen ontvangstbewijs op hetzelfde adres.
Laattijdige aanvragen zullen niet meer in aanmerking worden genomen.
§ 3. Elke aanvraag wordt onderworpen aan een administratief onderzoek zoals vermeld in de
toepasselijke reglementering en zal na een positieve beoordeling aanleiding geven tot het afleveren
van het gevraagde document.
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Artikel 21. Meldingsplicht
§1. De bepalingen hierna vermeld in § 2 zijn zowel van toepassing op :
-

Take-away’s
Raamverkoop

§2. De organisatoren dienen uiterlijk op 08 juni 2022 de geplande activiteit te melden aan de Cel
Evenementenbeheer van de Politiezone Gent. Zij vermelden daarbij de plaats, het tijdstip, en
alle andere nuttige informatie die een invloed kan hebben op de openbare rust en de veiligheid.

Artikel 22. Brandveiligheid
§1. Het openen, heropenen van een tijdelijke of startende horecazaak , een takeway of een
inrichting voor raamverkoop van minder dan 100 m² staat in functie van een positief brandveiligheidsrapport met een geldigheidsduur equivalent aan deze van de Gentse Feesten. De
aanvraag hiertoe dient uiterlijk op 08 juni 2022 (poststempel geldt als datum) verstuurd te worden
aan de Preventiedienst Brandweerzone Centrum, Roggestraat 70, 9000 Gent of via mail op
preventie@brandweerzonecentrum.be. Het positief brandveiligheidsrapport dient uiterlijk op 13
juli 2022 voorhanden te zijn.
§2. Het openen, heropenen van een tijdelijke of startende horecazaak, een takeway of een
inrichting voor raamverkoop gelijk aan of groter van 100 m² staat in functie van een
brandveiligheidsattest. De aanvraag hiertoe zit vervat in de aanvraag tot het verkrijgen van een
horeca-attest zoals vermeld in artikel 20 en dient uiterlijk op 25 mei 2022 ingediend te worden bij
het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG), Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent of via de
website van de Stad Gent. Het brandveiligheidsattest, deel uitmakend van het horeca-attest, dient
uiterlijk op 05 juli 2022 voorhanden te zijn.
Voor de tijdelijke horecazaken is de geldigheidsduur van het brandveiligheidsattest equivalent aan
de duur van de Gentse Feesten.
Laattijdige aanvragen zullen niet meer in aanmerking worden genomen.
§ 3. De ‘Politieverordening inzake preventie van brand en ontploffing van publiek toegankelijke
inrichtingen’, het ‘Addendum Politieverordening ter bescherming tegen brand- en paniekrisico’s bij
publieke evenementen van tijdelijke aard’ en de ‘Politieverordening veiligheidsmaatregelen bij het
gebruik van occasionele installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, aardgas en/of
elektriciteit en bij het gebruik van terrasverwarmers’ dienen te allen tijde strikt nageleefd te
worden.
§ 4. De burgemeester kan steeds op basis van de openbare rust, veiligheid en gezondheid alle
nodige ambtshalve maatregelen treffen op risico en kosten van de overtreder, of gepaste
voorwaarden opleggen.
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Artikel 23. Verbod op de verkoop en de bedeling van glazen recipiënten
§ 1. Het is verboden om in verkooppunten en bedelingspunten andere dan horecazaken
binnen de Gentse Feesten - zone (zoals bepaald in art. 4 § 1 , b), de feestkernen binnen de
Gentse Feesten -zone (zoals bepaald in art. 4 § 2 , b), de feestkernen buiten de Gentse Feesten zone (zoals bepaald in art. 4 § 3 , b) en de randzone Gentse Feesten (zoals bepaald in art. 4 § 4 ,
b) tussen 20.00 uur ’s avonds en 08.00 uur ’s morgens aan het publiek:
a) al dan niet alcoholhoudende dranken in glazen recipiënten te verkopen en/of aan te
bieden, zelfs gratis en in welke hoeveelheid ook;
b) al dan niet alcoholhoudende dranken vanuit glazen recipiënten over te gieten in andere
recipiënten met het oog op verkoop en/of aanbieden, zelfs gratis en in welke hoeveelheid
ook, dit omwille van hygiënische/gezondheidsredenen.
§ 2. Elke uitbater van verkooppunten of bedelingspunten andere dan horecazaken moet dit verbod
op een voor het publiek goed zichtbare plaats binnen het verkooppunt of bedelingspunt op een
bord aanbrengen, met daarop volgende boodschap:
“Tijdens de duur van de Gentse Feesten worden geen dranken verkocht en/of
aangeboden in glazen recipiënten tussen 20.00 uur en 08.00 uur”.
§ 3. Tevens moet elke uitbater het aanbod van dranken in glazen recipiënten gedurende de duur
van het verbod afschermen voor het publiek.
§ 4. Dit verbod geldt ook voor verkoop door middel van een automaat.
§ 5. Het verbod voorzien in § 1 a) en b) geldt niet ten aanzien van organisatoren van vergunde
evenementen in feestkernen binnen en buiten de Gentse Feesten - zone, dit uitsluitend voor
wat betreft bediening aan tafel.
§ 6. Het is deze organisatoren niet toegelaten dranken aan te bieden in glazen flessen.
§ 7. Horecazaken mogen enkel al dan niet alcoholhoudende dranken in glas schenken binnenin de
zaak en/of op de bijhorende vergunde terrassen. De verantwoordelijke ter plaatse dient er op
toe te zien dat de glazen recipiënten niet worden meegenomen buiten de zaak en/of het
bijhorend vergund terras.
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Hoofdstuk VI. Verbod wegwerpbekers
Artikel 24. Verbod op verkoop in wegwerpbekers
§ 1. Binnen de GF-zone (zoals bepaald in artikel 4 §1, b), de feestkernen binnen de GF-zone (zoals
bepaald in art. 4 § 2, b) en de feestkernen buiten de GF-zone (zoals bepaald in art. 4 § 3, b), is
het verboden om al dan niet alcoholhoudende dranken te verkopen in wegwerpbekers, dit op
het openbaar domein inclusief de terrassen en andere vergunde innames.
Binnen de perimeter zoals vermeld in het eerste lid dient de verantwoordelijke ter plaatse er op
toe te zien dat de wegwerpbekers niet worden meegenomen buiten de horecazaak.
§ 2. Het verbod geldt niet voor horecazaken waarbij het verkopen van dranken die niet worden
geconsumeerd ter plaatse inherent verbonden is met de gewoonlijke uitbating en dit slechts
voor de dranken die door voornoemde zaken ook buiten de Gentse Feestenperiode worden
verstrekt in een recipiënt waarvan het gebruik redelijkerwijs bedoeld is voor eenmalige
consumptie.
Teneinde deze uitzondering te kunnen inroepen dient betrokken horecazaak door alle mogelijke
middelen aan te tonen dat reeds sedert het einde van de vorige editie van de Gentse Feesten al
dan niet alcoholhoudende dranken in wegwerpbekers worden verkocht.
Horecazaken die pas werden opgestart na de vorige editie van de Gentse Feesten kunnen
slechts deze uitzondering inroepen indien door alle middelen kan worden aangetoond dat sinds
de opstart van betrokken horecazaak al dan niet alcoholhoudende dranken in wegwerpbekers
worden verkocht.
Horecazaken die louter met het oog op het ontlopen van betrokken verbod omschakelen naar
verkopen in wegwerpbekers, kunnen voornoemde uitzondering geenszins inroepen.

Hoofdstuk VII. Publiek toegankelijke activiteiten die niet in openlucht doorgaan
Artikel 25. Meldingsplicht publiek toegankelijke activiteiten niet in open lucht
Voor de organisatie van publiek toegankelijke activiteiten die niet in openlucht doorgaan is een
voorafgaandelijk kennisgeving, minstens 6 weken vooraf, aan de burgemeester vereist.
Meer info is te vinden op de website van de lokale politie Gent:
•

https://www.politie.be/5415/vragen/aanvragen/ik-wil-een-evenement-organiseren-watmoet-ik-doen
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Hoofdstuk VIII. Verbod in het bezit hebben van drinkglazen en/of geopende glazen
flessen
Artikel 26. Drinkglazen en/of geopende glazen flessen
Het bijhebben van drinkglazen en/of geopende glazen flessen op het openbaar domein binnen de
Gentse Feesten - zone en binnen de feestkernen buiten Gentse Feesten - zone is verboden,
behoudens op de vergunde terrassen en de feestkernen binnen en buiten de Gentse Feesten - zone
met bediening aan tafel.

Hoofdstuk IX. Bedelverbod
Artikel 27. Bedelen
Bedelen op het openbaar domein binnen de Gentse Feesten - zone en binnen de feestkernen
buiten de Gentse Feesten - zone is verboden.

Hoofdstuk X. Sancties (en strafbepalingen)
Artikel 28. Sancties (en strafbepalingen)
§ 1. Inbreuken op de volgende artikelen worden gesanctioneerd met een maximale administratieve
geldboete van 250,00 euro voor meerderjarige overtreders, en een maximale administratieve
geldboete van 125,00 euro voor minderjarige overtreders :
Artikel 5 §2
Artikel 7
Artikel 16
Artikel 21
Artikel 26

Artikel 6, §1 (a, c, d, g en h)
Artikel 8
Artikel 17
Artikel 22
Artikel 27

Artikel 6, §2
Artikel 9
Artikel 18
Artikel 25

§ 2. Inbreuken op de volgende artikelen worden gesanctioneerd met een maximale administratieve
geldboete van 350,00 euro voor meerderjarige overtreders, en een maximale administratieve
geldboete van 175,00 euro voor minderjarige overtreders :
Artikel 19

Artikel 23

Artikel 24

§ 3. Inbreuken op de volgende artikelen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete
zoals voorzien in de “Politieverordening betreffende overtredingen op het stilstaan en het parkeren
en de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch
werkende toestellen”:
Artikel 6, §1 b

Artikel 13
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§ 4. Inbreuken op de volgende artikelen worden gesanctioneerd met politiestraffen:
Artikel 6, §1 (e en f)

Artikel 11

Artikel 12

§ 5. Een eerste vastgestelde inbreuk op artikel 23 wordt naast een formele waarschuwing
gesanctioneerd met een administratieve geldboete van maximum 350,00 euro voor meerderjarige
overtreders, en een maximale administratieve geldboete van 175,00 euro voor minderjarige
overtreders.
De eerstvolgende inbreuk kan worden gesanctioneerd met een administratieve sluiting van de
inrichting/uitbating conform artikel 45 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties, dit onverminderd de bevoegdheden van de burgemeester om
administratieve maatregelen te nemen.

Hoofdstuk XI. Inwerkingtreding
Artikel 29. Inwerkingtreding (en duurtijd)
De politieverordening treedt in werking op 1 juni 2022 en eindigt op 31 juli 2022.
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