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ACTIVITEIT VERENIGING 2021: EV - VISCLUB LINT VZW - CRITERIUM 2021

Voorgeschiedenis
Melding via het evenementenloket op 24 oktober 2020 van Karl Sleeckx, secretaris - Visclub 
Lint vzw.

Feiten, context en argumentatie
Visclub Lint vzw organiseert viswedstrijden gespreid over 20 vrijdagen vanaf half april 2021 
tot en met eind augustus 2021.
Vraag toelating om deze wedstrijden te organiseren op de noordelijke parkvijvers in 
het gemeentepark van Lint.
De vereniging vraagt toestemming om iedere vrijdag van 18.00u tot 21.00u wedstrijden te 
mogen organiseren aan de bovenvermelde vijvers.
De vereniging vraagt toestemming om wagens te plaatsen op het verharde deel rond het 
gemeentehuis en dit ingeval van evacuatie bij ongeval met vissers/supporters, ook schuil 
mogelijkheid bij regenweer.
De organisator vraagt toestemming om gebruik te mogen maken van de 
elektriciteitsvoorziening van de gemeente.
De vereniging sluit een verzekering af voor de wedstrijden.
Men verwacht maximaal 25 personen per wedstrijd.

Adviezen
positief advies politie van vrijdag 8 januari 2021
voorwaardelijk gunstig advies omgevingsambtenaar en milieu Koen Laurent van maandag 



23 november 2020:
- enkel gebruik maken van de afgesproken 15 visplaatsen op het noordelijk deel van de 
vijver
- voertuigen, zoals reeds aangegeven door de organisator, enkel toegestaan op de 
verharding rond het gemeentehuis, nummerplaten door te geven aan politie
- elektriciteit is niet ter beschikking -  verduidelijking:
° Visclub Lint gebruikt het terras van het gemeentehuis, hier is geen stroomvoorziening
° Visclub Lint heeft niet de mogelijkheid om de stroom van he gemeentehuis zelf te 
gebruiken omdat dit enkel langs binnen kan
° Visclub Lint kan wel elektriciteit nemen van hun opslagruimte, maar opgelet deze wordt 
sinds de vernieuwing van de fonteinen in het gemeentepark (2019) gebruikt voor de 
fonteinen en deze kan men niet uitschakelen. De fonteinen worden namelijk via klokken 
bediend die in het stopcontact zitten.
° Indien de visclub bereid is om de klokken telkens na het verwijderen uit het stopcontact 
opnieuw en correct in te stellen zouden zij daar wel stroom kunnen gebruiken. Echter deze 
klokken dienen elke keer weer correct ingesteld te worden, afgelopen jaar diende dit vaak 
door een medewerker van de gemeente opnieuw ingesteld te worden omdat dit niet correct 
gebeurde na gebruik.
- voor het uitzetten van fontein - overschakelen naar waterval - kan vooraf een toelichting 
gegeven worden indien gewenst (nooit beide kranen volledig dichtdraaien! eerst kraan 
waterval volledig open en dan pas kraan fontein dicht)

Preventie en veiligheid
advies preventieambtenaar/noodplanningscoördinator:
- extra aandacht voor de geldende maatregelen in het kader van Covid-19 op moment dat de 
wedstrijden plaatsvinden, dit kan wijzigen van week tot week

Besluit
Artikel 1
Het college geeft toestemming aan Visclub Lint vzw om het viscriterium te organiseren op 
vrijdagen van 18.00u tot 21.00u startende op vrijdag 16 april 2021 en eindigend op vrijdag 
27 augustus 2021 en dit na het betalen van de vastgelegde retributie per vissend lid.
Artikel 2
Het college geeft toestemming aan Visclub Lint vzw om 3 personenwagens te stallen op de 
kasseiweg rondom het gemeentehuis. De wagens komen toe en verlaten het park via de 
weg de ingang Schoolstraat. De nummerplaten van de 3 wagens dienen door gegeven te 
worden aan de gemeenschapswacht en politie.
Artikel3
Het college geeft geen toestemming aan Visclub Lint vzw om elektriciteit van de gemeente 
Lint te gebruiken.
Afspraken en voorwaarden:
- Bij plaatsing van tent of andere constructie dient er steeds een doorgang van minimaal 4 
meter breedte gegarandeerd te blijven voor de hulpdiensten in geval van nood.
- De inrichter dient ervoor te zorgen dat voertuigen van de bezoekers reglementair worden 
geparkeerd en de buurtbewoners niet hinderen.
- Politie verwittigen als de activiteit niet doorgaat.
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