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GEMEENTERAAD
Zitting van 22 februari 2019
Besluit

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

Zijn eveneens aanwezig:
mevrouw Gwen Merckx, korpschef van politie

Afwezig:
de heer Bart Foubert, raadslid (Groen)

Verontschuldigd:
de heer Jef Maes, raadslid (PVDA)
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Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om in het kader van de organisatie van Special Olympics 
Belgium - Openingsceremonie Nationale Spelen 2019 de tijdelijke politieverordening inzake het 
gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RCA/drones) of van op afstand bestuurde 
luchtvaartuigsystemen (RPAS) goed te keuren.

Juridische grond
Grondwet, artikelen 41 en 162.
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 
bestuurshandelingen, artikelen 1, 2 en 3.
Nieuwe gemeentewet, artikelen 119, 119 bis, 119 ter, en 135 § 2.
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Decreet lokaal bestuur, artikel 40 § 3.
Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake 
selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die 
bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van 
een gemeentelijke administratieve sanctie.
Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en 
onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de 
administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties.
Koninklijk Besluit van 10 april 2016 met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde 
luchtvaartuigen in het Belgische luchtruim.

Argumentatie
Op 29 mei 2019 vindt de openingsceremonie van de Nationale Spelen 2019 - Special Olympics 
Belgium plaats te Sint-Niklaas.
De risicoanalyse met betrekking tot dit evenement toont aan dat er rekening moet gehouden 
worden met een grote volkstoeloop. Hier zijn bepaalde veiligheidsrisico’s aan verbonden.
Het is nodig politiemaatregelen te nemen om enerzijds te zorgen voor het goede verloop van de 
openingsceremonie van de Nationale Spelen 2019 - Special Olympics Belgium en om 
anderzijds de openbare orde, rust en veiligheid van de bevolking te verzekeren.
De gemeente in het algemeen en de burgemeester in het bijzonder hebben de opdracht in te 
staan voor de openbare rust, de openbare orde en de openbare veiligheid op het grondgebied 
van de gemeente. Hiervoor kan een politieverordening worden opgesteld, waarin bepaalde 
verbodsbepalingen kunnen worden opgenomen en bepaalde gedragingen strafbaar kunnen 
worden gesteld.
Artikel 2 § 1 van de wet van 24 juni 2013 betreffende gemeentelijke administratieve sancties 
geeft aan de gemeenteraad de keuzevrijheid politiestraffen of administratieve sancties te 
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bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen.
Het administratief strafbaar stellen van overtredingen biedt de gemeente de mogelijkheid 
sneller te reageren op problemen van lokale aard.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
de tijdelijke politieverordening naar aanleiding van Special Olympics Belgium - 
Openingsceremonie Nationale Spelen 2019 als volgt goed te keuren:

Toepassingsgebied

Artikel 1
Alle bepalingen van deze politieverordening zijn van toepassing van 29 mei 2019 om 12 uur tot 
en met 30 mei 2019 om 2 uur.

Veiligheidszones

Artikel 2
§ 1 De burgemeester bepaalt op basis van een risico-analyse en rekening houdende met de 
grote volkstoeloop en de aard van het terrein, dat het gebied omschreven in artikel 2.2 van 
onderhavige verordening wordt gedefinieerd als veiligheidszone, teneinde de openbare 
veiligheid en orde beter te kunnen beheersen.

§ 2 De veiligheidszone wordt als volgt ingedeeld:

Veiligheidszone 'A':
Het gebied binnen de straten: Onze-Lieve-Vrouwplein, Onze-Lieve-Vrouwstraat, Grote Markt, 
Sint-Nicolaasplein, Houtbriel, Apostelstraat en Grote Peperstraat.
In het gebied zijn voornoemde straten inbegrepen.

Veiligheidszone 'B':
Het volledige Hendrik Heymanplein (inclusief straten), het Romain De Vidtspark en de Parklaan.
Een plan met de veiligheidszones A en B is in bijlage gehecht aan deze verordening.
§ 3 De onderstaande bepalingen zijn van toepassing in alle veiligheidszones.

Gebruik van een op afstand bestuurd luchtvaartuig (RPA / drone) of van een op afstand bestuurd 
luchtvaartuigsysteem (RPAS)
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Artikel 3
§ 1 Het gebruik van een RPA (drone) of van een op afstand bestuurd luchtvaartuigsysteem 
(RPAS) is enkel toegelaten mits voorafgaande machtiging van de burgemeester volgens het 
vigerende normatief kader en zoals bepaald in artikel 1 § 2 van afdeling 5, hoofdstuk II van het 
algemeen politiereglement van de stad Sint-Niklaas. De melding dient te gebeuren uiterlijk vijf 
werkdagen voor de eigenlijke vlucht.
Het is verboden om in de veiligheidszones, zoals bepaald in artikel 2 van deze 
politieverordening, op te stijgen, te landen of te vliegen met gelijk welk type van RPA of van 
RPAS.
§ 2 Het bezit van een RPA en/of van een RPAS binnen de veiligheidszones, zoals bepaald in 
artikel 2 van deze politieverordening, is verboden van 29 mei 2019 om 12 uur tot en met 30 
mei 2019 om 2 uur.
§ 3 Er moet steeds een fysieke aanmeldingsplicht van de piloot gebeuren aan de 
commandopost van de Special Olympics Belgium, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas. De piloten 
moeten in het bezit van alle dienstige en wettelijk voorziene documenten.
§ 4 De vlucht moet net voor de aanvang aan de commandopost worden gemeld alsook het 
einde van de vlucht.

Handhaving en sancties

Artikel 4
§ 1 Bij vaststelling van een inbreuk kan de RPA of RPAS bestuurlijk in beslag worden genomen 
voor de duur van het evenement.
§ 2 Overtredingen op de beschikkingen worden gestraft met een administratieve geldboete van 
maximaal 350 EUR.
§ 3 Overtredingen op de beschikkingen gepleegd door een minderjarige vanaf de leeftijd van 
zestien jaar worden gestraft met een administratieve geldboete van maximaal 175 EUR.

Openbare orde - Openbare overlast

Artikel 5
De burgemeester kan steeds maatregelen treffen ter vrijwaring van de openbare orde. In alle 
gevallen die niet voorzien werden in onderhavige verordening beslist de burgemeester 
autonoom.

Pictogrammen

Artikel 6
Aan de rand van de veiligheidszone zullen pictogrammen worden geplaatst met het oog op een 
grote zichtbaarheid van de verbodsbepalingen vermeld in artikel 3.

Kennisgeving

Artikel 7
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in artikelen 287 en 288 van het 
decreet lokaal bestuur.
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Bijlagen
Centrum Sint-Niklaas overzicht veiligheidszones

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Mia Mortier
algemeen directeur raadslid-voorzitter

 
 


