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Deel 1: Informatie over de organisatie
1. Algemene gegevens
1.1. Coördinaten
Naam: Processiecomité Hakendover vzw
Gedelegeerde bestuurders: Gertie Delande en Mia Vandersteen
Adres organisator: Houbaertstraat 11 te 3300 Tienen
GSM: 0498/480 577
E-mail : processiecomite@skynet.be
1.2. Activiteit
Organisatie paardenprocessie Hakendover.
De paardenprocessie is een internationaal gebeuren dat doorgaat op paasmaandag in het centrum van
Hakendover. In het eerste deel van de processie wordt de stichtingslegende van de kerk uitgebeeld in een
levend retabel. Duizenden bedevaarders en honderden ruiters te paard trekken vervolgens naar de Tiense
berg. Daar galopperen de paarden drie toeren op de berg. Heel wat bedevaarders zijn afkomstig uit
Nederland.
Geraamd aantal bezoekers: >10.000 (bij goed weer: ca. 15.000, bij slecht weer ca. 6.000)
Geraamd aantal deelnemende ruiters: 270
Maximum toegelaten ruiters/paarden: 300
1.3. Aantal medewerkers
Aantal tijdelijke medewerkers/vrijwilligers: 40 (= leden vzw).
De organisatie is verplicht minstens 12 vrijwilligers te leveren om de organisatie van de paardenprocessie
in goede banen te leiden. Deze mensen zullen herkenbaar zijn aan een beige t-shirt met logo
paardenprocessie. Bij slecht weer dragen de vrijwilligers een zwarte regenjas met logo paardenprocessie.
De organisator zorgt eveneens voor minstens 2 ruiters . Deze zijn in ruiteruniform en dragen een gele band.
(indien de bereden politie niet kan aanwezig zijn: minstens 6 ruiters). Deze vrijwilligers zullen zich binnen
de processieperimeter bevinden en zijn voornamelijk belast met een preventieve opdracht. Zij zullen
controles uitvoeren betreffende de naleving van de in dit protocol opgenomen onderrichtingen. Bij nietnaleving zullen zij de bevoegde instanties verwittigen.
1.4. Verantwoordelijken
Gertie Delande en Mia Vandersteen, gedelegeerde bestuurders Processiecomité Hakendover vzw
Jef Jadoul, veiligheidsverantwoordelijke Processiecomité
Pieter Hombroux, verantwoordelijke paarden/ruiters
Contactgegevens zijn opgenomen in de bijlagen.
2. Cartografische gegevens
Volgende plannen maken volwaardig deel uit van dit protocol:
- inplantingsplan paardenprocessie, inclusief parkings en parkeerroute;
- inplantingsplan kermis.
Aanpassingen aan één van deze plannen moeten ter goedkeuring worden voorgelegd, zowel aan politie als
aan brandweer. Pas na deze goedkeuring zal de vorige versie van het plan worden vervangen als bijlage
van dit protocol.
3. Risico’s
-

-

Vrij grote concentratie van mensen tijdens de processie: er wordt een groot aantal bezoekers
verwacht binnen de processieperimeter, inclusief de Tiense berg. Specifiek risico: beweging van
een groot publiek op een beperkte ruimte in het dorp + paniekreacties bezoekers m.b.t.
onverwachte bewegingen van de paarden.
Aanwezigheid van kinderwagens, rolstoelgebruikers, mindermobiele personen. Specifiek risico:
verminderde reactiesnelheid, mobiliteit.
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-

Een vrij groot aantal paarden tijdens de processie. Specifiek risico: op hol slaande paarden in het
publiek.
Gelegenheidsstanden waar maaltijden worden bereid: verhoogd risico op het ontstaan van brand.
Extreem weer.
Uitval van veiligheidsvoorzieningen zoals verbindingen walkie talkies, gsm,…

4. Inrichting terrein
Er worden in het centrum van Hakendover op 2 april 2018 twee perimeters voorzien die moeten zorgen
voor een goed verloop van het evenement.
4.1. Processieperimeter
Er wordt een processieperimeter ingesteld waarbinnen de organisator verantwoordelijk is voor de uitvoering
van alle organisatorische verplichtingen die voortvloeien uit dit protocol, de stedelijke verordeningen en
reglementen, wetten en decreten of politiemaatregelen bevolen door een daartoe bevoegd
politieambtenaar, zonder daarbij taken uit te voeren die door de wetgever aan veiligheidsdiensten,
medische diensten of andere overheden worden voorbehouden.
Volgende straten behoren tot de processieperimeter en worden als voetgangerszone beschouwd vanaf
09.30 u. tot en met 15.00 u. :
o Processieweg
o Bosveldstraat
o Meierstraat
o Dertienmaalweg
o Duivelskuit
o Tiense berg
o Oude Heerweg
o Hakendoverstraat
o Hollestraat
o Schoolpad
o Putstraat (de processie wordt hier vanaf 10.00 u. opgesteld)
Deze processieperimeter wordt op het bijgevoegde situatieplan ingekleurd in het BLAUW.
4.2. Veiligheidsperimeter
Binnen de veiligheidsperimeter zijn algemene en bijzondere bepalingen van kracht. Het toezicht op de
naleving van deze algemene en bijzondere bepalingen ligt volledig in handen van de ordediensten. De
organisator kan in deze veiligheidsperimeter geen enkel recht laten gelden of initiatief nemen zonder
voorafgaand overleg met de ordediensten. Als bestuurlijke overheid kan de burgemeester de grenzen van
deze veiligheidsperimeter verleggen. De veiligheidsperimeter wordt op het bijgevoegde situatieplan
ingekleurd in het GROEN.
Om de veiligheid van de processiebezoeker te kunnen garanderen, worden rond de processieperimeter (=
voetgangerszone) volgende straten, verkeers- en parkeervrij gemaakt van 09.30 u. tot 15.00 u. . Deze
straten vormen de veiligheidsperimeter (cfr. bijgevoegd signalisatieplan):
o Molenaarsweg
o Schoolpad tussen Oude Heerweg en N3
o Putstraat tussen Oude Heerweg en N3
o Processieweg tussen Putstraat en Keienpoelweg
o Bosveldstraat tussen de Processieweg en Houbaertstraat
o Broedersblok
o Van Audenhovestraat tussen Duivelskuit en Wulmersumsesteenweg
o Oude Heerweg tussen Dertienmaalweg en Eigenmortel
o Eigenmortel
Molenaarsweg, Oude Heerweg en Putstraat blijven tot 10.00 u. bereikbaar voor het busverkeer van De Lijn.
Touringbussen krijgen tot 09.30 u. de toelating om hun passagiers af te zetten aan de kerk. Daarna dienen
zij hun reizigers te laten afstappen ter hoogte van het kruispunt Putstraat/Oude Heerweg. De bussen zullen
onder politiebegeleiding naar de busparking worden geleid.
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Enkel de organisatie, de orde- en de hulpdiensten hebben het recht om met voertuigen in deze straten te
komen. De voertuigen van de organisatie dienen voorzien te zijn van een geldig toelatingsbewijs. Er worden
15 toelatingsbewijzen afgeleverd, ondertekend door politie en organisator.
4.3. Parkeerroute
Om een vlotte verkeerscirculatie te bekomen in de straten waar parkeergelegenheid wordt voorzien, zal
verkeer via een parkeerroute verlopen. Op het volgende gedeelte van de parkeerroute wordt een
parkeerverbod uitgevaardigd van 09.30 u. tot 15.00 u.: Keienpoelweg, Houbaertstraat, Ranshovenstraat
en Wulmersumsesteenweg (tussen Oostelijke Ring en Van Audenhovestraat). De nodige
verkeerssignalisatie voor de parkeerroute zal gewijzigd en/of aangebracht worden door de vzw
Paardenprocessie, onder toezicht van de lokale politie, teneinde de verkeersverordeningen te kunnen
handhaven.
4.4. Opstelling processie
Om de organisatie beter te ordenen wordt de processie reeds vanaf 10.00 u. opgesteld in de Putstraat.
Verkeer zonder toelatingsbewijs (behoudens politie of hulpdiensten) is verboden vanaf 10.00 u. .
Het verzamelpunt voor paarden en ruiters: de Ezelsberg. De paarden en ruiters dienen zich naar dit punt te
begeven via de Keienpoelweg en NIET via de Putstraat.
4.5. Verzekering vrije doorgang
De ordediensten zullen toezien op een vrije doorgang van de toegangspoorten van de stichting Delacroix
gelegen in de Bosschelstraat. De voertuigen van de hulpdiensten dienen deze toegang ten allen tijde te
kunnen bereiken teneinde de veiligheid van de bewoners te kunnen garanderen.

Deel 2: Verwittigingen
Bij noodsituaties zal er met het hulpcentrum 112 de nodige informatie worden uitgewisseld.
Bij oproep aan HC-112 dienen volgende gegevens te worden doorgegeven :
- Naam van de organisatie + naam en functie van de oproeper
- Adres
- Aard van de gebeurtenis
- Incident of zwaar ongeval?
- Slachtoffers: nee/ja, aantal:
- Aanrijroute + toegangspoort
- Betrokken product(en): naam: VN-nummer: (Gevolgen buiten het terrein, Windrichting: van ………..
naar …………… )
- Bereikbaarheid:
De veiligheidsverantwoordelijken van de processie zijn bereikbaar via walkie talkies op een afzonderlijk
kanaal en via GSM.

Deel 3: Maatregelenvoorbereiding
1. Specifieke alarmering en verwittiging
Elke discipline is verantwoordelijk voor zijn eigen interne communicatie.
Punt van eerste bestemming (PEB) voor de hulpdiensten: Wulmersumsesteenweg, ter hoogte van de Van
Audenhovestraat.
2. Coördinatie
2.1. Locatie Crisiscentrum
In geval van nood zal een crisiscentrum worden ingericht in de vrije basisschool Stap voor Stap, Hollestraat,
22 te Hakendover.
Het crisiscentrum beschikt over een vast toestel (tel. 016/78 01 65), faxtoestel (fax 016/78 23 85) en een
vaste pc. De school beschikt ook over draadloos internet. Afspraken omtrent ter beschikking stellen van de
school worden op voorhand gemaakt door de organisator met de directeur van de school, mevrouw Krista
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Robben. Tel. 0475/74 78 10, e-mail: directie@gvbshakendover.be . De organisator zorgt ervoor dat er in
het crisiscentrum een inplantingsplan formaat A0 beschikbaar is.
2.2. Samenstelling crisiscentrum
Leiding:
Katrien Partyka, burgemeester
Leden: Organisatie:
Gertie Delande en Mia Vandersteen, gedelegeerde bestuurders
Processiecomité Hakendover vzw
Jef Jadoul, veiligheidsverantwoordelijke Processiecomité
Pieter Hombroux, verantwoordelijke paarden/ruiters
Lokale politie:
Pierre Schippers, zonechef of Luc Vancleef, operationeel coördinator of
Dieter Keuleers, adjunct-operationeel coördinator of gedelegeerde officier
Medische discipline:
Jan Beirnaert, DIR Med of zijn vervanger
Brandweer:
Rudi Saboo of Filip Lambrechts of gedelegeerde officier
Bij grote problemen zal de burgemeester de gemeentelijke fase van het algemeen nood- en interventieplan
afkondigen.
2.3. Veiligheidsronde
Er wordt een eerste veiligheidsronde georganiseerd voor nazicht van de opstelling van de foorkramen op
vrijdag 30 maart 2018 om 14 uur (samenkomst: aan de kerk).
Er wordt een laatste veiligheidsronde georganiseerd met alle betrokken partijen en dit op maandag 2 april
om 09.30 uur (samenkomst: aan de schoolpoort van basisschool Stap voor Stap). De processie kan pas
doorgang vinden na vrijgave van het parcours.
3. Specifieke richtlijnen voor de organisator
3.1. Naleving goedgekeurde inplantingsplan
Om een maximale doorstroming te garanderen mogen er
- binnen de processiemeter geen hindernissen, tenzij vermeld op het inplantingsplan, en/of losse
materialen aanwezig zijn. Indien dit toch wordt vastgesteld, dient de eigenaar deze onmiddellijk te
verwijderen.
- geen terrassen geplaatst worden die niet op het inplantingsplan zijn vermeld
3.2. Richtlijnen inzake paarden en ruiters
- Alle artikels van de wegcode van 01/12/1975 voor ruiters en begeleiders blijven van toepassing,
ook binnen de processieperimeter. Iedere ruiter moet daarenboven over voldoende ervaring
beschikken om zijn rijdier onder controle te houden, zoniet worden deze ruiters verboden om deel
te nemen. De organisatie vraagt via het inschrijvingsformulier op de website en via
aankondigingspanelen aan de twee verzamelpunten dat iedere ruiter beschikt over de nodige
verzekeringen om zich met zijn/haar rijdier op de openbare weg te begeven en in orde te zijn met
de geldende veterinaire voorschriften. Bovendien is het verboden om via de Duivelskuit
(insteekweg naar Tiense Berg) met paardengespannen de Tiense Berg te betreden/berijden. De
ruiters dienen zich te schikken naar de directieven van de politie en de veiligheidsmensen van de
organisatie.
- Iedere ruiter bevestigt door zijn/haar deelname volledig in orde te zijn met de geldende veterinaire
voorschriften en te beschikken over de nodige verzekeringen om zich met een rijdier op de
openbare weg te begeven. De organisatie kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor
medische onvolkomenheden (van dierlijke aard) en voor gebeurlijke ongevallen en/of schade
veroorzaakt door paarden en/of ruiters/begeleiders. Bovendien moet elke ruiter kennis nemen van
de richtlijnen hieromtrent.
- De organisator zorgt voor een mogelijkheid tot identificatie van ruiter en paard door het filmen van
paard en ruiter 1. bij het vertrek van de processie (Bosveldstraat/Broedersblok) en 2. vóór de
wijding (ter hoogte van de kerk).
- Het maximum quotum voor deelname van ruiters bedraagt: 300.
- De ruiters verzamelen, in afwachting van het vertrek van de processie, op de weide aan de
Ezelsberg (verlengde van Bosveldstraat → Houbaertstraat). Een parkeerverbodsbord zal worden
aangebracht vanaf zondag 1 april 2018 tot en met maandag 2 april 2018, om de vrije doorgang
naar de Ezelsberg te vrijwaren.
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-

-

-

-

De verantwoordelijke van de organisatie i.v.m. paarden en ruiters, de heer Hugo Hombroux, heeft
de bevoegdheid de ruiters uit de processie te weren of te verwijderen indien niet aan alle
organisatorische vereisten werd voldaan.
De organisatie zal de nodige schikkingen treffen op de galopweide waardoor toeschouwers,
bedevaarders en ruiters duidelijk weten waar de paarden hun galop zullen kunnen doen. De heer
Pieter Hombroux zal op voorhand deze schikkingen overmaken aan de ordediensten en briefen
aan de ruiterverenigingen.
Na afloop van de processie stelt de organisator een wachtplaats voor paarden ter beschikking op
de hoek Bosveldstraat/Processieweg (zie inplantingsplan). De organisator voorziet tevens in een
paardentransport in geval van nood.
De organisator sluit een verzekering tijdelijke manifestatie af voor de ganse duur van het event.

3.3. Richtlijnen inzake horecazaken, tijdelijke standen en kermiskramen
- Het is op de ganse omloop van de processie verboden om gevaarlijke voorwerpen, eigen drank
(alcoholhoudende of niet-alcolhoudende) in glazen recipiënten mee te brengen en te verbruiken.
- Binnen de processieperimeter mogen geen dranken worden verkocht of opgediend in glazen
recipiënten.
- De horeca-uitbaters dienen hun vaste blusmiddelen te laten keuren, zodat ze onmiddellijk kunnen
aangewend worden. Het personeel van deze zaken moet de blusmiddelen kunnen gebruiken.
- Aan de drankstanden moeten pictogrammen worden opgehangen die erop wijzen dat er geen
alcoholhoudende dranken aan -16 jarigen en geen dranken gemixt met sterke drank aan -18
jarigen wordt geschonken.
- Alle vormen van warmtebronnen, inclusief bain-marietoestellen en toestellen met frituurvetten, zijn
verboden op de openbare weg binnen de processieperimeter. Uitzondering hierop vormen de door
de stad Tienen vergunde foorkramers, voor zover voorafgaandelijk gunstig advies van de
brandweer werd bekomen. De vergunde installaties/inrichtingen moeten uitgerust zijn met
aangepaste, goedgekeurde blusmiddelen (brandblusapparaat 6 kg ABC of 5 kg CO2) en
branddeken.
- Naast de door de stad Tienen vergunde foorkramers, worden er enkel kraampjes of standhouders
op het openbaar domein toegelaten binnen de processieperimeter die voorafgaandelijk van de
organisatie, in samenspraak met de ordediensten, een toelating hebben bekomen. Al deze
kraampjes/standen dienen op het inplantingsplan te staan (zie definitief inplantingsplan kermis
als bjilage aan dit protocol). Bij discussies over de veiligheid van de omstanders/toeschouwers
kunnen de situatieverantwoordelijke en de veiligheidsverantwoordelijke van de organisatie dit
voorleggen aan de ordediensten. Deze laatste zullen optreden.
- Het kermisreglement van de stad Tienen is van toepassing op alle geplaatste attracties (G.R. d.d.
25-06-2009).
- Niet-correct geplaatste kermisattracties zullen verwijderd worden.
- Het is verboden om op het openbaar domein gelegen binnen de processieperimeter ambulante
handel te drijven tenzij men in het bezit is van een voorafgaandelijk schriftelijke vergunning,
afgeleverd door de bevoegde overheid.
- De standhouders worden verplicht om op het eerste bevel van de politie hun luifels te sluiten en
alle vormen van muziek te staken.
- Deze richtlijnen worden, na goedkeuring door de gemeenteraad, door het stadsbestuur aan de
bewoners meegedeeld via de website van de stad www.tienen.be zodat betrokkenen zich tijdig in
regel kunnen stellen met de opgelegde richtlijnen.
- De organisatie verspreidt in de week voor 26 maart nog een bewonersbrief met nuttige wenken,
info en verwijzingen naar de richtlijnen verdeeld door de stad.
- Alle horecazaken dienen op maandag 2 april ‘18 ten laatste om 5 uur te sluiten.
3.4. Algemene richtlijnen
- Gevaarlijk gedrag zoals het jennen of bruuskeren van de paarden, of gebruik van geluidstoestellen
is verboden
- De inzet van drones tijdens het verloop van de paardenprocessie is verboden.
- De organisatie staat geen enkele commerciële en/of politieke actie toe die het karakter van de
processie in het gedrang brengt. De organisatie heeft de bevoegdheid om elke vorm van reclame
binnen de processiemeter te weren. Het is bovendien verboden om teksten en andere mogelijke
boodschappen te verkondigen die indruisen tegen het vredelievende karakter van de organisatie.
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4. Specifieke richtlijnen voor de autoriteiten en hulpdiensten
4.1. Discipline 1 : de hulpverleningsoperaties
Teneinde een optimale hulpverlening aan de ganse beschermde bevolking te kunnen garanderen zal de
Hulpverleningszone Oost, Vlaams-Brabant, post Tienen, geen specifieke ploegen binnen de
processieperimeter positioneren tenzij in opdracht van de burgemeester.
De brandweerdienst staat in voor het uitvoeren van de wettelijk opgedragen taken.
De interventieploeg wordt voor de aanvang van het evenement gebrieft over de inrichting van het terrein,
de processieperimeter, de veiligheidsperimeter en de bereikbaarheid.
Gelet op de aanwezigheid van een grote hoeveelheid paarden wordt er bijzondere aandacht besteed aan
het gebruik van de blauwe zwaailichten en het geluidssignaal in geval van dringende interventies.
De organisator neemt de nodige schikkingen dat desgevallend de paarden zo snel als mogelijk van de
interventieplaats als van de aanrijroute worden weggeleid.
Een officier van de Hulpverleningszone zal de dag van het evenement aanwezig zijn op het terrein. Aanvang
09:30u. Einde: einde processie en zegening paarden en ruiters.
4.2. Discipline 2 : de medische hulpverlening
Er worden 2 vaste medische hulpposten opgesteld: één in de nabijheid van de galopweide en één in de
verkaveling Duivelskuit. Deze hulpposten worden bemand door minimum 3 EHBO’ers onder leiding van een
verpleegkundige.
Er worden minstens 3 mobiele ploegen ingezet, verspreid over het hele verloop van het parcours. Deze
ploegen staan in continu radiocontact met hun vaste post.Deze ploegen bestaan uit een 3-tal personen. Zij
hebben een draagberrie, radio en basisverzorgingsmateriaal ter hunner beschikking.
Bij het verlaten van het veld richting Kerk gaat er minstens 1 ploeg mee achteraan de processie voor
incidenten onderweg.
Twee ziekenwagens zijn bemand met 112-norm, incluis de hulpverleners-ambulanciers met 112-badge,
telkens aan de hulppost gekoppeld.
De lokale verantwoordelijke van de hulporganisatie staat via GSM in verbinding met de 112-centrale. De
ziekenwagens kunnen door het HC 112 Leuven ingezet worden voor oproepen van inwoners binnen de
veiligheidsperimeter.
4.3. Discipline 3 : de politie
De politie treft de nodige schikkingen opdat de evacuatiewegen vrij zijn, ingeval de hulpdiensten
versterkingen dienen aan te voeren of om het transport van patiënten naar het ziekenhuis te vrijwaren
= Broedersblok met aansluiting tot aan de Bosveldstraat en Eigenmortel (aangeduid in het ROOD op het
inplantingsplan).
De politie zorgt voor begeleiding en ordehandhaving van de bedevaarders te paard voor en na de
processie. Ze houden de opstellingszone van de processie tussen 10u00 en 11u00 vrij van ruiters (hoek
Putstraat met Sint-Truidensesteenweg). De politie zorgt voor een veilig oponthoud ter hoogte van de
apotheek in de Putstraat, bij de terugkeer van de processie in het dorp rond 12.30 u., zodat een vlotte en
veilige wijding van paarden en ruiters wordt mogelijk gemaakt. Na de wijding zorgen zij samen met de
organisatie voor het vrijmaken van de weg en begeleiden de ruiters-bedevaarders die in het dorp wensen te
blijven, naar de paardenparking Bosveldstraat.
De lokale politie zal voor de uitvoering van haar taken de ondersteuning vragen van ruiters van de federale
politie.

Deel 4: Kennisgeving protocol
De organisatoren zullen alle horeca-uitbaters, exploitanten, standhouders en bewoners van de in dit
protocol aangeduide straten tijdig in kennis stellen van het door de administratieve overheid goedgekeurde
veiligheidsprotocol (of van een verkorte versie ervan met de voor hen relevante artikels) en van de
verkeerssituatie voor, tijdens en na de manifestatie.
Het volledige protocol zal ter inzage liggen:
- in café De Welkom te Hakendover
- in het stadhuis van Tienen
- bij de lokale politie Tienen-Hoegaarden
- de websites van de stad Tienen, de lokale politie en deze van de organisatie
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Alle bezwaar inhoudende communicatie betreffende de Paardenprocessie dient schriftelijk te gebeuren en
dient gericht te worden aan het Processiecomité Hakendover vzw, Houbaertstraat, 11 te 3300 Tienen. Dit
schrijven zal, indien relevant, ook overgemaakt worden aan de Veiligheidscel van waaruit desgevallend een
antwoord zal gegeven worden.
Eventuele gebeurtenissen die in dit protocol niet zijn vermeld, vallen onder de politieverordeningen en
andere van toepassing zijnde reglementering.
Overtredingen tegen dit protocol zullen gestraft worden met de gebruikelijke politiestraffen.
De burgemeester zal, in samenspraak met de officier van de bestuurlijke politie, tijdens het evenement de
politieverordeningen die gebaseerd zijn op dit protocol, doen eerbiedigen. Hij kan steeds maatregelen
treffen ter vrijwaring van de openbare orde en rust.
Afschrift van dit protocol, bekrachtigd door de gemeenteraad, wordt toegezonden aan de heer
provinciegouverneur, de FOD Volksgezondheid te 3001 Leuven en de heer procureur des Konings te 3000
Leuven.
Gedaan te Tienen op 1 maart 2018

.

Voor de organisatie:

Voor het stadsbestuur:

Gertie Delande en Mia Vandersteen
Gedelegeerde bestuurders Processiecomité

Ingrid Goyens
wnd. secretaris

Katrien Partyka
burgemeester

Voor positief advies:

Pierre Schippers
zonechef
politiezone Tienen-Hoegaarden

Rudi Saboo
kapitein
Hulpverleningszone Oost, Vlaams-Brabant
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BIJLAGE 1: CONTACTGEGEVENS
Politie Tienen: noodnummer 101 of 112 of 016/805 805 (fax: 016 822 702)
Luc Vancleef:
0494/516 672
Dieter Keuleers:
0494/516 625
Pierre Schippers:
0473/900 104
Brandweer:
noodnummer 100 of 112
Rudi Saboo:
0498/925 750
Filip Lambrechts:
0494/517 750
Medische discipline
Dir Med:
Dr. Jan Beirnaert:
Rode Kruis:
Carine Coeckelberghs:

0472/108 924
0477/511 204

School Stap voor Stap: 016/780 165 (fax 016/780 165)
Krista Robben:
0475/747 810
Organisatie:
Gertie Delande:
Bart Adriaenssens:
Jef Jadoul:
Mia Vandersteen:
Hugo Hombroux:
Pieter Hombroux:
Frank Dehopere:
Eric Bruynickx:
Joris Dewolfs:
Jonas Dejonge:
Johan Dewolfs:
Liesbeth Vanhelmont:
Matthijs Gheyssens:

0495/584 403 – gedelegeerd bestuurder
0495/598 013 – veiligheid (verbindingspersoon voor hulpdiensten)
0496/470 559 – veiligheid
0498/480 577 – paarden-veiligheid
0498/480 577 – paarden-veiligheid
0497/012 020 – paarden-veiligheid
0473/537 464 – begeleiding
0498/639 505 – begeleiding
0486/121 919 – begeleiding
0475/538 217 – begeleiding
0495/598 010 – begeleiding
0486/989 727 – begeleiding
0474/973 821 – begeleiding

Stadsmagazijn: 016/820 098
Michel Tuteleers:
0498/925 798
Kermis:
Jos Peeters:

0476/503 795

Huisarts:
Dirk Borghgraef

016/789 368 of 0475/799 368

Dierenarts:

wordt de week vóór het evenement aangeduid
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N° 1 Bogaert Jean Paul—Frituur 8 x 4m
N° 2 Neuteleers - Luna Park 12 x 6m
N° 3 Meirisonne—Schietkraam 8 x 3m

Inplaatsstellingsplan Kermis

N° 4 Slootmakers-Vercamer—Fishbar 5 x 2,5m

Paardenprocessie Hakendover

N° 5 Van Der Borght—Hot-dog 4 x 2,5m

PUTSTRAAT

N°6 Messiaen Marnix—Schietkraam 9 x 3m

2018

N° 7 Spruyt Evi—Koordje-trek 8 x 2,5m
N° 8 Creten Stefan—Kindermolen 8m doormeter
N° 9 Neuteleers Melissa—Eendjeskraam 7 x 2,5m

N°
9

B°10 Vandersteen—Depaepe—Visserspel 8 x 3m
N°11 Spruyt Jochem—Autoscooter 26 x 12m
N° 12 Juniper—Luikse warme wafels 4 x 4m

N°2

N°3

N° 4

N°5

N° 6

N°8
N°7

PROCESSIEWEG
N°
1

N°10

PROCESSIEWEG
N°11

12

Houbaertstraat
N°12

