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UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
SCHEPENEN VAN 14 JANUARI 2020

Aanwezig: Werner Raskin, voorzitter
Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Linda Verjans, schepenen
Geert Rouffa, algemeen directeur

Voorwerp: Omgeving - Vergunning muziekactiviteit 2020-004 - Goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen,

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56 betreffende de 
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;

Gelet op artikel 50 van de politieverordening in verband met de openbare orde, zeden, rust, veiligheid, reinheid, 
gezondheid en hinderlijke gedragingen d.d. 18 december 2008;

Gelet op hoofdstuk 6.7 – Niet-ingedeelde muziekactiviteiten van titel II van het Vlarem, met vermelding van de 
voorwaarden voor activiteiten waarbij muziek geproduceerd wordt en die plaatsvinden in een tent, in de 
openlucht of in een andere openbare inrichting dan een openbare inrichting als vermeld in rubriek 32.1 of 32.2 en 
op private inrichtingen;

Gelet op de aanvraag van café Den Engel voor het organiseren van een muziekactiviteit met elektronisch 
versterkte muziek, meer bepaald een live optreden in café Den Engel, Dorpsstraat 12 in 3730 Hoeselt op 15 
februari 2020 van 21u00 tot 16 februari 2020 tot 2u00 voor een maximaal geluidsniveau > 85 dB(A)LAeq,15min 
en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min;

Gelet op artikel 7 van het gemeenteraadsbesluit d.d. 26 januari 2017 houdende geluidsnormen voor activiteiten 
met elektronisch versterkte muziek dat bepaalt dat “het college van burgemeester en schepenen toelating kan 
geven aan een muziekactiviteit met elektronisch versterkte muziek in een openbare inrichting of op publiek 
toegankelijke plaatsen in besloten ruimten";

Gelet op het feit dat de muziekactiviteit gekoppeld is aan een bijzondere gelegenheid, kan het college van 
burgemeester en schepenen hiervoor toelating geven onder volgende voorwaarden van titel II van het Vlarem 
(afdeling 5.32.2) - Artikel 5.32.2.2bis §1: Muziekactiviteiten met een maximaal geluidsniveau > 85 
dB(A)LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min :
1° het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden. Als het maximale geluidsniveau, 
gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten 
van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;
2° het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage 5.32.2.2bis;
3° op initiatief en op kosten van de exploitant wordt ofwel LAeq,15min, ofwel LAmax,slow continu gemeten door 
middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage 5.32.2.2bis. Het 
geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant 
of door een door hem aangestelde persoon. De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als 
door de exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm, vermeld in het eerste lid, 
gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage 
5.32.2.2bis;
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De muziekactiviteit die een aanvang neemt op 15 februari 2020 dient te worden stopgezet op 16 februari 2020 
om 2u00;

Overwegende dat de bepalingen inzake nachtlawaai en burenhinder te allen tijde blijven gelden;

Gelet op het feit dat het college van burgemeester en schepenen toelating kan geven voor de aangevraagde 
muziekactiviteit ter gelegenheid van een live optreden mits in acht name van bovenstaande;

Na beraadslaging en met unanimiteit;

Besluit,

Art. 1 - Vergunning te verlenen aan café Den Engel voor het organiseren van een muziekactiviteit met 
elektronisch versterkte muziek ter gelegenheid van een live optreden op 15 februari 2020 vanaf 21u00 tot 16 
februari 2020 om 2u00u in café Den Engel, Dorpsstraat 12 in 3730 Hoeselt voor een geluidsniveau luider dan 
85dB(A)LAeq,15min  met een maximaal niveau van 95 dB(A)LAeq,15min;

Art. 2 - Deze activiteit kan plaats vinden, mits naleving van volgende voorwaarden:
1° Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden. Als het maximale geluidsniveau, 
gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten 
van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;
2° Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage 5.32.2.2bis;
3° Op initiatief en op kosten van de exploitant wordt ofwel LAeq,15min, ofwel LAmax,slow continu gemeten door 
middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage 5.32.2.2bis. Het 
geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant 
of door een door hem aangestelde persoon.
De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer 
gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm, vermeld in het eerste lid, gerespecteerd wordt. De 
geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage 5.32.2.2bis;

Art. 3 - De muziekactiviteit die een aanvang neemt op 15 februari 2020 om 21u00 dient te worden stopgezet op 
16 februari 2020 om 2u00;

Art. 4 - De nodige maatregelen worden getroffen om geen onnodige burenhinder te veroorzaken. De bepalingen 
van het Strafwetboek inzake nachtlawaai en burenhinder blijven te allen tijde gelden;

Art. 5 - Deze vergunning betreft enkel de toelating tot het gebruik van elektronisch versterkte muziek ter 
gelegenheid van een live optreden in café Den Engel, Dorpsstraat 12 in 3730 Hoeselt op 15 februari 2020 vanaf 
21u00 tot 16 februari 2020 om 2u00;

Art. 6 - Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
- Café Den Engel;
- D. Claes, korpschef politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst.

Namens het college van burgemeester en schepenen,
I.o.
algemeen directeur voorzitter
(get.) Geert Rouffa (get.) Werner Raskin
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Voor eensluidend uittreksel,
I.o.

Geert Rouffa Werner Raskin
algemeen directeur burgemeester


