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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)

10 2019_GR_00207 Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van Krankenhaus 
Open Air op vrijdag 28 juni 2019 en Arcade op zaterdag 29 juni 
2019: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
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Ondersteuning - Publieke veiligheid en noodplanning

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd, naar aanleiding van Krankenhaus Open Air en Arcade 
2019, een tijdelijke politieverordening vast te stellen.

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°.

Argumentatie
'Krankenhaus Open Air' is een muziekfestival, georganiseerd door Krankenhaus vzw, dat steeds 
twee zaken wil combineren: een groene omgeving met underground housemuziek. Tijdens Villa 
Pace hebben zij een plek in het Romain De Vidtspark. Op 28 juni gaat het evenement door op 
het VP-plein, ze starten om 17u en sluiten af op zaterdag 29 juni om 1u30. 
Aan dit gekende concept koppelen de organisatoren nu een tweede dag, waar ze mikken op een 
iets ouder publiek. Dag twee kreeg de naam 'Arcade' en gaat door op zaterdag 29 juni, ze 
starten om 16u en sluiten af op zondag 30 juni om 1u30.
Zowel tijdens OLF als tijdens Villa Pace wordt een tijdelijke politieverordening inzake 
glasverbod opgemaakt. 
Gezien dit evenement in de lijn van deze twee ligt, wordt ook hier glasverbod ingesteld, dit met 
oog op de handhaving van de openbare orde en de proactieve benadering van overlast in de 
nabije omgeving.
Concreet gaat het over volgende verbodsbepaling: verbod voor alle personen om binnen de 
evenementenzone in het bezit te zijn van gesloten, geopende en/of open recipiënten 
alcoholhoudende drank.
Aanvullende argumenten:
- het evenement wordt georganiseerd in een omgeving met veel bewoning;
- loutere sensibilisering is geen afdoend middel voor het garanderen van de openbare veiligheid 
en de structurele aanpak van overlast.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
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de tijdelijke politieverordening naar aanleiding van Krankenhaus Open Air en Arcade 2019 vast 
te stellen.
Een exemplaar van deze verordening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
20190628 Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van Krankenhaus open air en Arcade

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Mia Mortier
algemeen directeur raadslid-voorzitter

 
 


