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GEMEENTERAAD
Zitting van 24 mei 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 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); de heer Marc Huys, raadslid 
(Vlaams Belang); de heer Bart Foubert, raadslid (Groen); 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); de heer Jef 
Maes, raadslid (PVDA); mevrouw Vanessa Blommaert, raadslid (N-VA); mevrouw Anneke Luyckx, 
raadslid (Vlaams Belang); mevrouw Tchantra Van De Walle, raadslid (N-VA); mevrouw Freyja De 
Rijcke, 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:
mevrouw Ilse Bats, raadslid (sp.a)

Verontschuldigd:
de heer Gaspard Van Peteghem, raadslid (sp.a)

41 2019_GR_00229  Politiereglement met betrekking tot de afbakening van een 
perimeter waarbinnen private bewakingsactiviteiten kunnen 
worden uitgevoerd tijdens de organisatie OLF Nieuwkerken op 
28 en 29 juni 2019: goedkeuring
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Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Evenementen

Bondige toelichting
De organisator van OLF Nieuwkerken op het domein De Schakel stelt een securityfirma aan voor 
bewakingsactiviteiten. Bij politiereglement moet een perimeter worden ingesteld waarbinnen 
de bewakingsagenten actief mogen zijn op het openbaar domein. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze politieverordening vast te stellen.

Juridische grond
Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, gepubliceerd op 31 
oktober 2017, artikelen 115 en 116.

Argumentatie
De Schakel, p/a Ben Rotthier, Raoul Steppestraat 7, 9100 Sint-Niklaas (Nieuwkerken), vraagt 
private bewakingsactiviteiten te mogen uitoefenen op het openbaar domein. Het betreft de 
afbakening van een perimeter waarbinnen de bewakingsfirma tijdelijk en beperkt een wettelijke 
basis tot optreden heeft op openbaar domein, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid tot 
politioneel optreden. 
Deze perimeter, zijnde in Heihoekstraat tussen huisnummers 141-140 en huisnummers 239-
260, geconcretiseerd tussen kruispunt met Boomezelstraat (Boomezelstraat niet inbegrepen), 
kruispunt met Houtzagerijstraat (kruispunt met Houtzagerijstraat inbegrepen) en kruispunt met 
Grote Baan/Ster (kruispunt niet inbegrepen) en in Houtzagerijstraat, moet vastgelegd worden in 
een politiereglement.

Adviezen
Politie: Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
de tijdelijke politieverordening met betrekking tot de afbakening van een perimeter, 
waarbinnen private bewakingsactiviteiten kunnen worden uitgevoerd, tijdens de organisatie van 
OLF Nieuwkerken op 28 en 29 juni 2019 vast te stellen. 
Een exemplaar van de verordening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
Tijdelijke_politieverordening_OLF2019_perimeter.pdf
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Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Mia Mortier
algemeen directeur raadslid-voorzitter

 
 


