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GEMEENTERAAD
Zitting van 25 januari 2019
Besluit

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Mia Mortier, raadslid-voorzitter (Groen); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester 
(N-VA); mevrouw Christel Geerts, raadslid (sp.a); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); 
mevrouw Sofie Heyrman, schepen (Groen); de heer Gaspard Van Peteghem, raadslid (sp.a); 
mevrouw Marijke Henne, schepen (N-VA); de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer 
Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Kris Van der Coelden, raadslid (sp.a); de heer Frans 
Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang); de heer Roland Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang); 
mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld); de heer Julien Ghesquière, raadslid (CD&V); mevrouw 
Ilse Bats, raadslid (sp.a); de heer Bart Merckx, raadslid (N-VA); de heer Bart Foubert, raadslid 
(Groen); mevrouw Veerle De Beule, raadslid (N-VA); de heer Hasan Bilici, raadslid (sp.a); de heer 
Maxime Callaert, raadslid (N-VA); de heer Bart De Bruyne, schepen (Groen); mevrouw Femke 
Pieters, raadslid (Vlaams Belang); de heer Luk Huys, raadslid (N-VA); de heer Filip Baeyens, 
schepen (N-VA); mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA); de heer Jan Snellings, raadslid 
(Vlaams Belang); de heer Filip Herman, raadslid (N-VA); de heer Aster Baeck, raadslid (Groen); de 
heer Koen De Smet, raadslid (N-VA); de heer Johan Uytdenhouwen, raadslid (CD&V); mevrouw 
Saloua El Moussaoui, raadslid (CD&V); mevrouw Anneke Luyckx, raadslid (Vlaams Belang); de 
heer Jef Maes, raadslid (PVDA); de heer Karel Noppe, raadslid (Open Vld); de heer Kristof Van 
Gansen, raadslid (CD&V); mevrouw Lore Baeten, raadslid (CD&V); de heer Marc Huys, raadslid 
(Vlaams Belang); mevrouw Tchantra Van De Walle, raadslid (N-VA); mevrouw Vanessa 
Blommaert, raadslid (N-VA); mevrouw Freyja De Rycke, raadslid (Vlaams Belang)

Verontschuldigd:
de heer Jos De Meyer, raadslid (CD&V)

12 2019_GR_00033 Politieaangelegenheden: politieverordeningen: tijdelijke 
politieverordening naar aanleiding van verkennersfuif Down 
Under Sint-Kristoffel 2019: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Publieke veiligheid en noodplanning

Bondige toelichting
Naar aanleiding van de verkennersfuif Down Under van scoutsgroep Sint-Kristoffel, een 
muzikaal evenement dat plaatsheeft op vrijdag 8 februari 2019, wordt aan de gemeenteraad 
gevraagd een tijdelijke politieverordening vast te stellen.
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Juridische grond
Wet van 28 december 1983, met latere wijzigingen, betreffende het verstrekken van sterke 
drank en betreffende het vergunningsrecht.
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap.
Nieuwe gemeentewet, artikelen 119, 119 bis en 135 § 2, 7°.

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 verkennersfuif Down Under 2019, volgende verbodsbepalingen uit te 
vaardigen:
- voor alle personen om binnen de evenementenzone, op het openbaar domein, in het bezit te 
zijn van geopende en/of open glazen recipiënten alcoholhoudende drank, behoudens op de 
vergunde terrassen;
- voor alle personen om op de evenementensite, in het bezit te zijn van geopende en/of 
gesloten glazen recipiënten drank;
- 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;
- voor de organisatoren en hun partners (bijvoorbeeld sponsors), 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:
- er is elk jaar een aanzienlijk aantal minderjarigen op de verkennersfuif Down Under aanwezig;
- Down Under wordt georganiseerd in een omgeving met veel bewoning;
- tijdens Down Under is er een groot verloop van bezoekers tussen verschillende horecazaken 
en nachtwinkels, waarbij tijdens de avond en nacht glazen flessen sterke drank worden 
aangekocht;
- loutere sensibilisering is geen afdoend middel voor het garanderen van de openbare 
veiligheid.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
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de tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de verkennersfuif Down Under 2019 goed te 
keuren.
Een exemplaar van deze verordening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
20190208 Tijdelijke politieverordening Down Under

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Mia Mortier
algemeen directeur raadslid-voorzitter

 
 


