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1 Woordje vooraf
Steeds meer Mechelaars engageren zich voor onze stad. Steeds meer Mechelaars
organiseren evenementen. Al deze evenementen zorgen ervoor dat Mechelen bruist. Ze
brengen sfeer en sociale cohesie in de stad. Dat is dus een goede zaak, maar het zorgt ook
voor nieuwe uitdagingen.

Om de positieve impact van feesten en evenementen veilig te stellen is het van belang om
veel aandacht te hebben voor de leefbaarheid. Binnen het evenementenloket wordt sinds
2014 het beleid uitgewerkt aan de hand van verschillende acties. Elk jaar wordt het actieplan
Feesten en Fuiven vernieuwd op basis van input van de verschillende stakeholders: de
burger, de handelaar, de organisator en de stad.

Transparante communicatie is cruciaal voor een breed gedragen evenementenbeleid. Dit
evenementenrapport wordt daarom jaarlijks opgesteld worden om een overzicht te geven
van de verwezenlijkingen tijdens het voorbije jaar. Maar ook de evolutie van het aantal
vergunde en geweigerde evenementen, toegestane geluidsnormen,… maken deel uit van dit
rapport, de tweede editie ondertussen.

Mechelen maken, dat kunnen we niet alleen op het stadhuis. Dat geldt bij uitstek voor het
evenementenaanbod – en beleid. Met dit jaarrapport willen we nieuwe stappen vooruit
inluiden voor een leefbaar en bruisend Mechelen.

Kristof Calvo
Voorzitter Mechelen Feest
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2 Realisaties 2018
De ambitie in 2018 was om organisatoren zo te gaan ondersteunen dat onze stad ook
leefbaar is tijdens evenementen. Een persoonlijke begeleiding creëert meer bewustwording
bij het organiseren van een evenement en vervolgens ook meer zorg voor de omgeving

2.1 Algemeen beleid
Om organisatoren meer spreidingsmogelijkheden aan te bieden, werd er voor de nieuwe
locatie ‘Transit M’ een kader en fiche opgesteld, en dit in samenwerking met de dienst
Jeugd.
Er werd ook een eenduidige werkwijze opgesteld om te bepalen wanneer private security
dient ingezet te worden en dit door onttrekking aan het openbaar domein.
Aan feestzalen e.d. werd in samenspraak met brandweer een plek en voorwaarden
afgesproken om eetstanden te plaatsen. Zo konden deze vragen snel een antwoord krijgen.

2.2 Leefbaarheid en veiligheid
In 2017 werd het globaal vergunnen van zomer en winter positief onthaald bij
stadsdiensten en organisatoren.
Organisatoren konden sneller werk maken van de praktische uitwerking van hun evenement
en stadsdiensten (bv. uitvoeringsdiensten, wijkonderhoudsteam,…) wisten beter hun
personeelsinzet te bepalen tijdens drukke weekends.
Deze werkwijze werd dan ook in 2018 toegepast, maar niet enkel voor zomer- en
winterevenementen, maar ook voor de uitzendingen van het WK.
Het handhavingskader kende in 2017 een start, waar ingezet werd op preventie. In 2018
werd dit kader verder uitgerold. Het ter beschikking stellen van geijkte geluidsmeters voor
preventieve metingen was hier een onderdeel van. Er werd ook een evaluatiecel
evenementen opgericht. Evenementenloket, dienst milieu, dienst preventie en veiligheid en
politie evalueerden daar evenementen en formuleerden een voorstel aan het college. Op
deze manier werd er gewaakt over de leefbaarheid van onze stad, maar ook over de
veiligheid van de bezoekers.

2.3 Administratieve vereenvoudiging
In 2018 werd de pagina van het Evenementenloket omgevormd tot een informatieplatform.
Organisatoren kunnen daar terecht om heel wat info te vinden omtrent het organiseren van
een evenement op Mechels grondgebied.
De brochure kreeg ook een update en werd uitgebreid met info omtrent geluidsnormen.

2.4 Ondersteuning organisatoren
Heel wat private en publieke organisatoren dragen bij tot een bruisend aanbod van
evenementen in de stad. Met het evenementenloket willen we deze organisatoren zo goed
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mogelijk ondersteunen, begeleiden en stimuleren. Met het oog op leefbaar en veilig
feesten.
In 2018 werden de allereerste Awards uitgereikt. Volgende prijzen werden uitgereikt:
-

Beste Buur – organisatie die rekening houdt met de omwonenden en handelaars
o Winnaar: MOES
Beste van de Klas – organisatie die een sterke productie neerzet
o Winnaar: Plug In
Nieuwtje – nieuwe organisatie of evenement
o Winnaar: Feest van het Brood
Klein maar gezellig – organisatie voor en door de buurtbewoners
o Winnaar: Walem wintert

Deze prijsuitreiking werd gekoppeld aan een jaarlijks Staten Generaal voor
organisatoren. Deze namiddag was specifiek gericht op Mechelse regelgeving en
dienstverlening voor het organiseren van grote en kleine evenementen. Op die manier
maakten (toekomstige) organisatoren kennis met de verschillende diensten waar zij in
contact mee komen tijdens het opzetten van hun evenement.
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3 Cijfers 2018
3.1 Aantal evenementen
In 2018 nam het aantal aanvragen inname openbaar domein andermaal toe. Er werden
maar liefst 668 evenementen aangevraagd. In 2017 waren er dit 599.

Meldingen
Goedgekeurd
Geannuleerd
Geweigerd
Bewonersinitiatief zonder
inname openbaar domein
Totaal

2017
68
387
17
23
121

2018
58
479
15
20
111

599

668

3.2 Grootte evenementen
Aantal
557
68
40
3

Klein-schalige (< 500 bezoekers)
Mid-schalige (500 < 2.000 bezoekers)
Groot-schalige (2.000 < 10.000 bezoekers)
Extra Groot-schalige (> 10.000 bezoekers)

3.3 Behandelingswijze
In principe wordt elke aanvraag aan het college voorgelegd. Voor kleinschalige evenementen
(<500 bezoekers) en voor de tapvergunningen sterke drank is de bevoegdheid tot vergunnen
gedelegeerd aan de consulent van het evenementenloket, met uitzondering van
evenementen waar nog geen politieverordening voor werd opgesteld.
In totaal werden er 127 kleinschalige evenementen via delegatie afgehandeld.1
Daarnaast werden er nog 372 evenementen ter goedkeuring voorgelegd aan het College.

College
Delegatie

2017
246
164

2018
372
127

3.4 Geluidsnormen
Hoewel er in 2018 meer aanvragen waren tot verhoging van de geluidsnorm, werden er
minder aanvragen vergund. In 2017 werd er 94% van de aanvrage goedgekeurd, terwijl dit in
2018 maar 73% was.

1

Er werden ook 59 tapvergunningen sterke drank uitgeschreven, maar los van de inname openbaar domein.
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Organisatoren worden bij het indienen van hun aanvraag erop gewezen dat er een strikte
beoordeling is voor het toekennen van een verhoogde geluidsnorm. Zo zorgt het
Evenementenloket er voor dat organisatoren op voorhand goed nadenken over het al dan
niet aanvragen van een geluidsnorm.
Alvorens een aanvraag te behandelen wordt een organisator bij twijfel bevraagd of de
verhoging op de geluidsnorm effectief nodig is.

Aangevraagde
geluidsnormen
Toegestane
geluidsnormen
Verhogingen buiten
Verhogingen
binnen

2017 – aantal
evenementen

2017 – aantal
dagen

2018 – aantal
evenementen

2018 –
aantal dagen

53

84

109

154

50

81

802

112

44
6

/
/

60
20

/
/

Het verschil tussen aantal aangevraagde geluidsnormen en de toegestane (29) is te verklaren
door volgende mogelijke situaties:
-

de gevraagde verhoging was niet nodig voor het evenement (na overleg met
organisator)
de aanvraag werd te laat ingediend

De stijging in het aantal vergunde evenementen met een verhoogde geluidsnorm kan
verklaard worden door nieuwe evenementen (30). Maar ook door het toekennen van een
verhoogde geluidsnorm aan bestaande evenementen, doordat de evaluatie ons leerde dat
voor de haalbaarheid van het evenement dit nodig was (5). Ook een aantal evenementen
met verhoogde geluidsnorm zijn in 2018 niet meer doorgegaan (5). In 2017 werden er al
voor heel wat evenementen (waaronder Cuba Libre en Aper’au) een lagere norm opgelegd.
In 2018 werd dit verder gezet en kregen bv. Nacht der nadorst en Breugelfeesten in Muizen
ook maar 90 ipv 95 dB(A).

2

25% van deze toegekend verhogingen was voor een fuif of feest in een zaal.
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Niet elk evenement krijgt dezelfde geluidsnorm toegekend. Aan de hand van 3 criteria wordt
er bepaald welke norm er toegewezen wordt. Sinds 2017 werd er ook een tussennormering
toegevoegd, nl. 90 dB(A). Sinds 2018 krijgen meer en meer evenementen deze norm
opgelegd ipv 95 dB(A). zo werd voor 46% van de aanvragen een geluidsnorm van 90 dB(A)
toegekend.

1%

Verschil geluidsnormen

46%

90 dB(A)
95 dB(A)

53%

100 dB(A)

Maar de toegekende verhogingen op de geluidsnorm spreiden zich ook over het volledige
grondgebied.
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De opvolging van het naleven van deze geluidsnormen, gebeurt sinds 2018 in de evaluatiecel
evenementen. Evenementen worden daar besproken en dit evaluatieverslag wordt ook aan
het college voorgelegd met de bevindingen en conclusies voor een volgende editie. In deze
verslagen worden ook de bemerkingen van buurtbewoners opgenomen en indien mogelijk
gevolg aan gegeven (bv. geen extra evenementen tijdens examenperiode juni).
Evenementen die een verhoging op de geluidsnorm aanvraag dienen ook een
registratiesysteem te ontlenen bij het evenementenloket. Dit systeem stelt de diensten in
staat om einduur en geluidsnorm te controleren. Organisatoren dienen ook een geluidsplan
met opstelling van het registratiesysteem in te dienen en er wordt ook een controle ter
plaatse ingepland.

3.5 Spreiding in tijd en ruimte
Om over de leefbaarheid van de stad te waken, zijn de twee basisprincipes ‘spreiding in tijd’
en ‘spreiding in ruimte’ cruciaal. Daarom – zoals eerder aangegeven – werd de spreiding in
tijd en ruimte meegenomen bij de principiële goedkeuring van de globale zomer- én
winterkalender.
Bezetting zomermaanden (1/6/2018 – 30/9/2018)
3

Grote Markt
Volledige binnenstad
3

2017
42 dagen - 14 evenementen
6 dagen – 4 evenementen

2018
37 dagen - 17 evenementen
4 dagen – 3 evenementen

Exclusief evenementen die de volledige binnenstad gebruiken.
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Vismarkt en Haverwerf

1 dag – 1 evenement

9 dagen – 2 evenementen

Bezetting wintermaanden (8/12/2018 – 7/1/2019)

Grote Markt
Vismarkt en Haverwerf

2017
3 dagen – 3 evenementen
31 dagen – 3 evenementen

2018
2 dagen – 2 evenementen
34 dagen – 4 evenementen

De bezettingsgraad (37 dagen) van de Grote Markt kan procentueel als volgt verdeeld
worden:
-

35% zomerkermis
5% feestdagen
24% Beachvolley en Kinderstrand
36% externen

Kijken we dan naar de bezettingsgraad per maand:
-

22% juni
48% juli (13 dagen zomerkermis)
16% augustus
14% september

De stijging van het aantal dagen bezetting van de Vismarkt/ haverwerf is te verklaren door
de organisatie van M-Flow, dat gedurende 8 dagen aanwezig was op die locatie.
Spreiding wijken en dorpen
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3.6 Aard evenementen
De aard van een evenement kan zeer verschillend zijn. Zo kan een Mechelaar een
commercieel evenement organiseren, bv. Bierfestival, maar ook niet-commerciële
evenementen kunnen ingericht worden, bv. een straatfeest.
We kunnen wel stellen dat het merendeel van de evenementen op openbaar domein nietcommercieel van aard zijn en georganiseerd worden door Mechelaars. Onderstaande tabel
verduidelijkt dit.
Mechelaar
140 (21%)
473 (71%)

Commercieel
Niet-commercieel

Niet-Mechelaar
25 (4%)
30 (4%)

Aard evenementen

4%
4%
21%

71%

commercieel mechelaar
niet commercieel
mechelaar
commercieel nietmechelaar
niet commercieel nietmechelaar

3.7 Evaluatie evenementen
In 2018 werden sinds juni alle evenementen geëvalueerd tijdens de evaluatiecel. 23 hiervan
kregen een diepgaandere evaluatie, maar ook de nodige begeleiding.
Voor een eerste editie zal de evaluatiecel eventuele bemerkingen overmaken aan de
organisator. Indien de stadsdiensten het nodig achten zal de organisator een nauwere
opvolging/ begeleiding krijgen voor de tweede editie.. Wordt er rekening gehouden met de
bemerkingen, zal hier ook een positieve evaluatie uit volgen. Leeft de organisator voor het
tweede jaar op rij de voorwaarden niet na, dan zal er vanuit de evaluatiecel geadviseerd
worden om het evenement te weigeren.
Voor het grootste deel (14) van deze evenementen werd een positief verslag afgeleverd.
Voor 2 evenementen werd er beslist een gas boete uit te schrijven. 6 evenementen
ontvingen een waarschuwing en zullen in 2019 van dichtbij opgevolgd en begeleid worden.
Eén evenement hield zich niet aan de waarschuwingen en bleef de voorwaarden niet
naleven. Dit zal in 2019 geen toelating meer ontvangen.
Deze opvolging zal ook in 2019 verder gezet worden.
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4 Algemene conclusies/ aanbevelingen
Ondersteuning bieden aan organisatoren is een belangrijke rol binnen de werking van het
evenementenloket.
Organisatoren vinden ook meer een meer de weg naar het evenementenloket voor ze een
aanvraag indienen. Zo kunnen de diensten vooraf begeleiden en ondersteunen. Om dit als
een standaard werkwijze toe te passen bij grote evenementen, zal er een
evenementencommissie opgericht worden, waar stadsdiensten en organisatoren samen
overleggen en waar een delegatie van het schepencollege zorgt voor de besluitvorming.
De administratie omtrent een evenementenaanvraag zal in 2019 verder uitgewerkt en
versterkt worden door bv. vereenvoudiging formulier, digitalisering,…
Het traject na een evenement heeft zijn nut ook al bewezen. Door het uitzetten van een
evaluatiekader en een eenduidige manier van werken, zal elk evenement op bepaalde
criteria geëvalueerd worden en bijgestuurd worden. Zo leert een organisator ook uit zijn
fouten en groeit hij uit tot “Beste Buur” of “Beste van de Klas”.
De uitkomst van deze evaluatie zal ook in 2019 nog zichtbaarder worden. Het is dan ook
belangrijk dat hierop verder wordt ingezet. Zo is en blijft Mechelen een bruisende en
leefbare stad.
Het huidige aantal grote evenementen in de openbare ruimte heeft een maximum bereikt.
De ontlasting van het centrum en verder inzetten van wijken en dorpen als
evenementenlocaties dient in 2019 verder uitgewerkt te worden.
De jaarlijkse organisatoren-dag is bekender aan het worden bij de Mechelse organisatoren.
De koppeling met de evenementenprijzen was een groot succes. Hierop dient verder ingezet
te worden zodat dit een jaarlijkse ontmoeting wordt tussen stadsdiensten en organisatoren
aangevuld met deskundige sprekers die onze organistoren kunnen inspireren. Dit moment
kan ook gebruikt worden om ervaren evenementenorganisatoren in contact te brengen met
nieuwe festivalinitiatieven, met het oog op coachende ondersteuning
Organisatoren werden doorheen de jaren al in kennis gesteld van tal van aspecten voor de
organisatie van een evenement, bv. mobiliteit, geluidsnormen, veiligheid,… Volgende
onderwerpen zullen aangesneden worden: preventie, duurzaamheid en toegankelijkheid.
Om de leefbaarheid in de binnenstad te garanderen, zal er net zoals na Maanrock ook een
stilteperiode van één week na Mechelen Houdt Je Warm ingebouwd worden.
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