
Bijlage 6.  Kanaalfeesten 
 
Artikel 1 
Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder:  

• festival : het muziekfeest dat twee dagen duurt met een reeks muzikale optredens; 
 
• braderij : de kermisachtige markt / toestand waarbij deelnemende winkeliers met winkel- en 

voedingswarenkraampjes op straat iets verkopen. Tevens is er de gelegenheid voor ambachtslieden 
of marktkramers om waren aan de man te brengen; 

 
• speelstraat : een straat die gedurende bepaalde dagen en uren in beginsel volledig afgesloten wordt 

voor het gemotoriseerde verkeer, zodanig dat kinderen veilig en ongehinderd op straat kunnen 
spelen. 

 
Artikel 2 Algemene regels voor festival- en braderijomloop + speelstraat 

• Over de volledige omloop (festival en braderij) dient een vrije doorgang tussen de standen van 4 
meter en een vrije hoogte van 4 meter gewaarborgd te worden om de doorgang van de grotere 
voertuigen van de hulpdiensten te vrijwaren. 

 
• Binnen de omloop van het festival- braderijparcours, met uitzondering van en naar de ingerichte 

fietsenstallingen, zijn bromfietsen, fietsen, al of niet bereden, alsmede het gebruik van rolschaatsen, 
skeelers, skateboards en hooverboards  verboden van vrijdag om 12.00 uur tot en met zaterdag om 
02.00 uur en van zaterdag om 12.00 uur tot en met zondag om 02.00 uur. 

 
• Alle horeca- en handelszaken en standhouders moeten in geval van nood onmiddellijk de terrassen, 

constructies en obstakels verwijderen om doorgang te verlenen aan de politie, de brandweer en de 
dringende medische hulpverlening, op straffe van ambtshalve verwijdering op risico en kosten van 
de overtreder. 

 
• Alle nachtwinkels op het grondgebied van de gemeente Willebroek, ook deze buiten de festival 

en/of braderij omloop, dienen verplicht te sluiten  
 

o vrijdag om 17.00 uur tot en met zaterdag om 2.00 uur; 
o zaterdag om 14.00 uur tot en met zondag om 02.00 uur 

 
• Het is op de ganse omloop van het festival en braderij verboden om gevaarlijke voorwerpen, eigen 

drank (alcoholhoudende of niet alcoholhoudende) in flessen of glas mee te brengen of te 
verbruiken.   

 
• Er geldt een algemeen verbod op verkoop van glas (bijvoorbeeld: flessen, glazen,…) aan bezoekers 

van de Kanaalfeesten of het gebruik van glas en bij verkoop van producten aan bezoekers van de 
Kanaalfeesten (bijvoorbeeld: dranken in glas).  

 



• Het is verboden sterke dranken te verkopen en/of te verbruiken met uitzondering in de 
daarvoor vergunde drankgelegenheden en op de bestaande terrassen. 
Onder sterke drank wordt verstaan:  
gedistilleerde/gestookte dranken >1,2vol% gedistilleerde alcohol 
ook : mixdranken van gedistilleerde drank (alcoholpops en cocktails) 
alle dranken (ook niet gedistilleerde)>22vol%  alcohol 

• De niet als kraam ingerichte voertuigen mogen zonder de toelating van de politie niet langer op de 
festival- en braderijomloop blijven staan dan nodig is voor het af- en opladen van de koopwaren en 
mogen onder geen beding nog aanwezig zijn na de start van de braderij. 
 

• Het is eender welk voertuig zowel op vrijdag als zaterdag, verboden om zich na de start van de 
braderij nog op het festival- en braderijomloop te begeven.  
 

• Het is eender welk voertuig pas toegelaten de festival en braderijomloop te verlaten een half uur na 
het einde van het laatste optreden.  

 
Artikel 3 Regels m.b.t. de festivalomloop  

• Gevaarlijk gedrag zoals podiumspringen, stagediven, … is verboden. 
 

• Het is de cafés gelegen aan de festivalomloop verboden om buiten hun eigenlijke handelszaken en 
dus ook op hun terrassen dranken in glas te schenken of glas te verkopen. 
 

• Het is op de ganse omloop van het festival verboden om eigen drank (alcoholhoudende of niet 
alcoholhoudende) in blik mee te brengen of te verbruiken.   
 

• Het is ten strengste verboden om vanaf het begin tot einde van de muzikale activiteiten eender welk 
dier mee op de festivalomloop te brengen.  

  
[gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit d.d. 27 februari 2018, inwerkingtreding 1 maart 2018] 
 
Artikel 4 Regels m.b.t. braderijparcours en speelstraat 

• Op het einde van elke braderijdag dient alles inzake de braderij een half uur na het laatste optreden 
gesloten te zijn en bovendien dient alles, behalve de kermiswagens, ook opgeruimd te zijn een half 
uur na het einde van het laatste optreden om het nachtlawaai te beperken en de straten te kunnen 
laten reinigen. 

 
• Elke deelnemer aan de braderij dient zowel vrijdag, zaterdag als zondag alle vuilnis bij het einde zelf 

mee te nemen. 
 
Artikel 5 Terrassen, standen en constructies: 

• Op vrijdag, zaterdag en zondag tot 02.00 uur is er een volledig verbod van het plaatsen van een 
terras/stand/constructie op het Louis De Naeyerplein, in de doorgang van het Louis De Naeyerplein 
met de Nonnenvijverstraat en in de doorgang van het Louis De Naeyerplein met de Nieuwstraat en 



voor de verbindingsweg tussen August Van Landeghemstraat en Schoolweg. Deze doorgangen 
dienen als vluchtwegen. Elke uitbreiding van buitenterrassen is verboden.  

 
• De bijkomende terrassen die buiten de festivalomloop mogen geplaatst worden ter gelegenheid van 

de kanaalfeesten, dienen 30 minuten na de optredens en/of muzikale optredens verwijderd te 
worden. 

  
• Indien de politie van oordeel is dat bestaande terrassen, of bij uitbreiding standen en constructies, 

omwille van veiligheidsrisico’s dienen ingekrompen of verwijderd te worden, dient de 
handelszaak/betrokkene in kwestie hieraan onmiddellijk en op eerste verzoek gevolg aan te geven, 
op straffe van ambtshalve verwijdering op risico en kosten van de overtreder. 

 
• Bij het gebruik van barbecues, kooktoestellen en frituren dient voldaan te worden aan de algemeen 

geldende veiligheidsvoorschriften. Daarnaast dient er een veiligheidsperimeter van 1,5 meter te zijn 
tussen het toestel en het publiek. Voor alle in dit punt voornoemde toestellen die gebruikt worden, 
moet de standhouder/terrashouder een keuringsbewijs van een officieel erkende keuringsinstantie 
zowel vooraf als ter plaatse kunnen voorleggen. Op elke stand/terras met in dit punt voornoemde 
toestellen moet een niet-vervallen poederblusapparaat van minimum 6 kg  aanwezig zijn. Wanneer 
een gasfles op een stand/terras aanwezig is, dient deze gasfles vastgemaakt te worden zodat zij niet 
kan omvallen. Bij overtreding van deze voornoemde regels, zal de politie de stand/terras 
onmiddellijk sluiten. De handelszaak/betrokkene in kwestie dient aan het sluitingsbevel van de 
politie onmiddellijk en op eerste verzoek gevolg te geven, op straffe van ambtshalve verwijdering op 
risico en kosten van de overtreder. 

 
• Alle deelnemers aan de braderij dienen zich te schikken naar de instructies van de marktleider(s), de 

veiligheidsdiensten en bevoegde instanties van de gemeente Willebroek. 
 
Artikel 6 
Diegene die de bepaling van deze afdeling overtreedt kan bestraft worden met een administratieve 
geldboete van maximum 350 euro en/of de onmiddellijk sluiting van de 
stand/terras/café/horecazaak/nachtwinkel en/of met een verbod tot deelname aan de volgende 
editie van de Kanaalfeesten en/of andere evenementen en/of manifestaties op het grondgebied . 

(kanaalfeesten  ingevoerd bij gemeenteraadsbesluit d.d. 22 mei 2012 en gewijzigd bij 
gemeenteraadsbesluit d.d.21 februari 2017)  
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