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EV - VISCLUB LINT VZW - VIS CRITERIUM 2023 - 14 APRIL 2023 T.E.M. 25 
AUGUSTUS 2023.

Voorgeschiedenis
Melding via het evenementenloket op 7 oktober 2022 van Karl Sleeckx, lid - Visclub Lint vzw.

Feiten, context en argumentatie
Visclub Lint vzw organiseert viswedstrijden gespreid over 20 vrijdagen vanaf half april 2023 
tot en met eind augustus 2023.
De organisator deelt mee dat het seizoen start op vrijdag 14 april 2023 en eindigt op 25 
augustus 2023.
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 in geval 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 niet van toepassing op een activiteit als deze.



Preventie en veiligheid
Advies medewerker preventie en veiligheid: Positief advies 28 oktober 2022;
Advies medewerker omgeving m.b.t. inname openbaar domein: Positief advies 14 oktober 
2022;
Advies medewerker milieu: Van 16 november 2022 conform advies voorgaande jaren:
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 het gemeentehuis zelf te 
gebruiken omdat dit enkel langs binnen kan.
° Visclub Lint kan elektriciteit afnemen in het bijgebouw in het park. Naast de pompen van de 
vijver is er 1 vrij stopcontact dit mag gebruikt worden.
De pompen van de fonteinen mogen tijdens de wedstrijden uitgeschakeld worden door 
Visclub Lint vzw, maar ze moeten na afloop van de wedstrijd meteen terug geactiveerd 
worden.

Besluit
Artikel 1
Het college geeft toestemming aan Visclub Lint vzw om het viscriterium te organiseren op 
vrijdagen van 18u30 tot 20u30 startende op vrijdag 14 april 2023 en eindigend op vrijdag 25 
augustus 2023 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 af te nemen indien 
nodig via het bijgebouw waar de pompen van de vijver zich bevinden.
Men kan enkel gebruik maken van de vrije stekker aanwezig in het gebouw. De stekkers 
nodig voor de pompen van de vijver mogen niet in gebruik worden genomen.
Afspraken en voorwaarden:
- Bij plaatsing van een 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;
- Dit collegebesluit is onder voorbehoud van de coronamaatregelen die op het moment van 
het evenement van kracht zijn.
Hebt u enige twijfel of vragen welke impact de maatregelen op uw evenement hebben?
Aarzel niet om contact op te nemen via de gratis infolijn 0800 14 689.
Hebt u vragen over eventueel bijkomende maatregelen die specifiek door de gemeente Lint 
opgelegd worden? Stuur een mailtje met uw vraag naar de dienst 'Preventie en Veiligheid' 
via dave.vandenbranden@lint.be.
- Het goedgekeurde collegebesluit en het document dat het advies van de politie bevat 
moeten gedurende de ganse periode van het evenement op iedere moment voorgelegd 
kunnen worden door de evenement verantwoordelijke zoals opgegeven in de 
evenementaanvraag indien hiernaar gevraagd wordt door bijvoorbeeld ordediensten zoals 
zijnde politie en of brandweer.
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