
VERBODEN GOEDEREN

De veiligheid van onze bezoekers, medewerkers en buurtbewoners was en is altijd een belangrijk aandachtspunt
bij de organisatie van de Lokerse Feesten.
Onze veiligheidsprocedures kwamen tot stand in overleg met stad, politie en hulpdiensten. Na de gebeurtenissen
van de voorbije jaren was er intensief bijkomend overleg. Bestaande procedures werden op basis hiervan
aangescherpt, ook een aantal bijkomende maatregelen werden ingevoerd.
Aan de ingang kunnen alle bezoekers aan een oppervlakkige persoonscontrole onderworpen worden, zij worden
geacht hieraan hun medewerking te verlenen.
Rugzakken en tassen blijven na controle welkom op ons terrein. Bezoekers worden geacht alle tassen spontaan te
openen aan de ingang en de inhoud ervan te tonen.
Er zijn duidelijke richtlijnen opgesteld met betrekking tot zaken die niet toegelaten worden (zie onder). Hierbij wordt
alles in het werk gesteld om de controles zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Niet welkom:

• Professionele foto-, film-, video- en geluidsopnameapparatuur
• Dranken en andere vloeistoffen (alcoholische & non-alcoholische)
• Glas & plastic flessen
• Blik / brik / drinkbussen / drankbekers / gamellen
• Camelbags / waterrugzakken
• Spuitbussen onder druk (deo, haarlak, …)
• Alles met discriminerende of provocerende symbolen, kentekens of teksten
• Drugs (wanneer wij dit aantreffen wordt onmiddellijk de politie verwittigd)
• Wapens (wanneer wij dit aantreffen wordt onmiddellijk de politie verwittigd)
• Werkmateriaal (schroevendraaier, breekmesje, nagels, vijzen, …)
• Messen of andere scherpe voorwerpen
• Tenten / tafeltjes / bankjes / klapstoelen en ander kampeermateriaal
• Opblaasbare zaken (badjes, ballen, dieren, zetels ...)
• Vlaggenstokken / tripods (statieven) / laserpennen / drones
• Vuurwerk / gas / gasbranders / kaarsen
• Parasols en/of grote paraplu's met vaste stalen pinnen
• Plastic of houten bakken
• Dieren (uitgezonderd geleidehonden)
• Flyers / stickers / affiches en ander promotiemateriaal (behalve met toestemming LF)
• Elk ander voorwerp dat door de organisatie als potentieel gevaarlijk beschouwd kan worden
Deze lijst is niet limitatief en kan te allen tijde aangevuld of aangepast worden door de organisatie.

Tips:
• Kom licht gepakt
• Breng geen overbodige zaken mee
• Laat tassen / rugzakken en de hierboven vermelde zaken indien mogelijk thuis

Dit versnelt de controles aan de ingang en de doorstroming naar het terrein.

We willen alvast alle bezoekers bedanken voor hun begrip en medewerking en gaan er samen gezellig én

veilige Lokerse Feesten van te maken!


