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Inhoudstafel Tekst Begin  

Art. 1-5 

 

Tekst Inhoudstafel Begin  

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder "perimeter", de 

perimeter zoals bedoeld in artikel 2, 9° van de wet van 21 december 1998 betreffende 

de veiligheid bij voetbalwedstrijden, ingevoegd bij de wet van 10 maart 2003. 

 

  Art. 2. Voor het stadion van KSK Heist, gelegen op het gemeentelijk sportcentrum - 

Lostraat 50, te 2220 Heist-op-den-berg, wordt de perimeter afgebakend door: de 

Lostraat tot en met het kruispunt met de Paul Van Roosbroecklaan, de Paul Van 

Roosbroecklaan tot en met het kruispunt met de Westerlosteenweg (N15), de 

Westerlosteenweg (N15) overgaand in de Oude Godstraat tot en met het kruispunt met 

de Frans Coeckelbergstraat, de Frans Coeckelbergstraat overgaand in de Bossestraat 

en de Hoge Brugstraat tot en met het kruispunt met de Kasteelstraat, de Kasteelstraat 

tot en met het kruispunt met de Schoorstraat, de Schoorstraat tot en met het kruispunt 

met de Liersesteenweg (N10), de Liersesteenweg (N10) tot en met het kruispunt met de 

Lostraat. 

  Alle kruispunten van de bovenvermelde perimeter met andere openbare en private 

wegen zijn begrepen in deze perimeter. 

 

  Art. 3. Het Koninklijk besluit van 10 oktober 2010 tot bepaling van de perimeter van 

het stadion van KSK Heist inzake de veiligheid bij voetbalwedstijden wordt 

opgeheven. 

 

  Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad 

wordt bekendgemaakt. 

 

  Art. 5. Onze Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken is belast met de 

uitvoering van dit besluit. 

 

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin  

   Gegeven te Brussel, op 25 november 2016. 

FILIP 

Van Koningswege : 

De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, 

J. JAMBON 
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