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Bondige toelichting
Deze tijdelijke politieverordening is van toepassing op de Dag van de Jeugdbeweging, 
een jongerenevenement dat plaatsheeft op vrijdag 19 oktober op de Grote Markt.

Juridische grond
Besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap.
Wet van 28 december 1983, met latere wijzigingen, betreffende de vergunning voor het 
verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht.
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Nieuwe gemeentewet, artikelen 119 en 135 § 2, 7°.
Gemeentedecreet, artikel 64, 186 en 187. 

Argumentatie
Om het ontstaan van calamiteiten en ernstige verstoringen van de openbare orde, alsook de 
gevolgen ervan, preventief te benaderen en zoveel mogelijk te beperken, is het sterk 
aangewezen tijdens de Dag van de Jeugdbeweging volgende verbodsbepalingen uit te 
vaardigen:
- verbod voor alle personen om binnen de evenementenzone, op het openbaar domein, in het 
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bezit te zijn van geopende en/of open glazen recipiënten drank, behoudens op de vergunde 
terrassen;
- verbod voor de organisatoren en alle horecazaken om binnen de evenementenzone, op het 
openbaar domein, drank in glasverpakking te schenken en te verkopen, behoudens op de 
vergunde terrassen;
- verbod voor de organisatoren en hun partners (bv. sponsors), voor alle horecazaken 
en nachtwinkels om binnen de evenementenzone promotionele en/of commerciële acties op te 
zetten die mogelijks een overmatige consumptie van alcoholhoudende dranken in de hand 
werken.

Aanvullende argumenten:
- Dag van de Jeugdbeweging zet heel sterk in op  sensibiliseren rond middelengebruik en werkt 
hier sterk op in de feestzone die ze zelf beheren, maar kan niet optreden daarbuiten.
- In het verleden was er geen sprake van grote overlast, maar elk jaar zijn er wel een beperkt 
aantal jongeren die toch (sterke) drank nuttigen (zelfs al moeten ze naar school).
- Dit jaar is er een school die die dag geen les heeft, waardoor - zeker bij hen - de verleiding zou 
kunnen ontstaan om te drinken.

Besluit
De burgemeester beslist:

Artikel 1
de tijdelijke politieverordening naar aanleiding van Dag van de Jeugdbeweging 2018 vast te 
stellen.
Een exemplaar van de verordening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
20181019 Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de DVDJ

Gezien en goedgekeurd door de burgemeester

Johan Verhulst Lieven Dehandschutter
Algemeen directeur burgemeester
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Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van Dag van de 
Jeugdbeweging 2018 
 
Artikel 1: algemene bepaling 
Deze tijdelijke politieverordening is van toepassing op de Dag van de Jeugdbeweging, een 
jongerenevenement dat plaatsheeft op vrijdag 19 oktober op de Grote Markt.  
 
Artikel 2: begripsomschrijving 
Voor de toepassing van deze politieverordening wordt verstaan onder horecazaak: occasionele 
drankgelegenheden, cafés, tavernes, eetgelegenheden, restaurants, dancings, vzw’s en feitelijke 
verenigingen die een drank- en/of eetgelegenheid uitbaten overeenkomstig hoofdstuk IV, 
afdeling 4 van het algemeen politiereglement, opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad in 
zitting van 24 november 2017, en die beschikken over een tapvergunning afgeleverd door het 
college van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 3: gebiedsomschrijving 
Voor de toepassing van deze politieverordening wordt verstaan onder evenementenzone: 
Ankerstraat, Apostelstraat, Collegestraat, Grote Markt, Grote Peperstraat, Hendrik Heymanplein, 
Houtbriel, Kalkstraat, Kleine Peperstraat, Onze-Lieve-Vrouwestraat, Parkstraat, 
Sacramentsstraat, Sint-Nicolaasplein, Stationsstraat, Stationssplein, Leopold II-laan,  
Walburgstraat, Zeildoekstraat en Romain De Vidtspark. 
 
 
Artikel 4: verbodsbepalingen 
Het is op vrijdag 19 oktober 2018 van 6 uur tot 15 uur: 
1.  voor alle personen om binnen de evenementenzone, op het openbaar domein, in het bezit te 
zijn van geopende en/of open glazen recipiënten drank, behoudens op de vergunde terrassen; 
2.  voor de organisatoren en alle horecazaken om binnen de evenementenzone, op het 
openbaar domein, drank in glasverpakking te schenken en te verkopen, behoudens op de 
vergunde terrassen; 
3.  voor de organisatoren en hun partners (bv. sponsors), alle horecazaken om binnen de 
evenementenzone promotionele en/of commerciële acties op te zetten die mogelijks een 
overmatige consumptie van alcoholhoudende dranken in de hand werken. 
 
Artikel 5: bijkomende maatregelen 
De burgemeester kan naar plaats, tijd en inhoud bijkomende maatregelen opleggen. 
 
Artikel 6: inbreuken 
Inbreuken worden gesanctioneerd met een administratieve sanctie zoals omschreven in de wet 
van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties zoals overgenomen in 
hoofdstuk IX van het algemeen politiereglement, opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad in 
zitting van 24 november 2017, tenzij een hogere regelgeving een andere sanctie voorziet. 
De weigering om gevolg te geven aan onderrichtingen of aanmaningen van de lokale politie of 
gemachtigde ambtenaren, om een overtreding van dit reglement te doen ophouden of te 
voorkomen, vormt eveneens een inbreuk op het algemeen politiereglement die kan gesanc-



 

 

tioneerd worden met een administratieve sanctie of desgevallend een andere sanctie voorzien 
door hogere regelgeving. 
Het opleggen van een administratieve sanctie gebeurt overeenkomstig de procedure beschre-
ven in hoofdstuk IX van het algemeen politiereglement, opnieuw vastgesteld door de ge-
meenteraad in zitting van 24 november 2017. 
Bij op heterdaad vastgestelde inbreuken op artikel 4 binnen de gebiedsomschrijving (artikel 3) 
van de huidige politieverordening kan de burgemeester volgens zijn uitvoeringsbevoegdheid 
inzake administratieve politie, zoals geregeld door de nieuwe gemeentewet, een sluitingsuur 
voor een bepaalde periode van de bedoelde inrichting of uitbating opleggen of desgevallend 
een maatregel treffen op grond van artikel 134quater van de nieuwe gemeentewet. 
 
Artikel 7: bekendmaking 
Deze tijdelijke politieverordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 186 en 187 
van het gemeentedecreet. 
 


