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Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van verkennerfuif Down Under 
2020 

Goedgekeurd in de gemeenteraad van: 

Bekendgemaakt op: 

 

Artikel 1: algemene bepaling 

Deze tijdelijke politieverordening is van toepassing op verkennerfuif Down Under, een muzikaal 
evenement dat plaatsheeft op vrijdag 7 februari 2020.  

Artikel 2: begripsomschrijving 

Voor de toepassing van deze politieverordening wordt verstaan onder horecazaak: occasionele 
drankgelegenheden, cafés, tavernes, eetgelegenheden, restaurants en dancings, vzw’s en feitelijke 
verenigingen die een drank- en/of eetgelegenheid uitbaten overeenkomstig hoofdstuk IV, afdeling 
4 van het algemeen politiereglement, 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: 
Heistraat, Begijnenstraat, Vinkenlaan, Nachtegalenlaan, Tortelduifstraat, Lepelhoekstraat (tot hoek 
Nachtegalenlaan), Meidoornlaan, Berkenlaan, Heidebloemstraat, Bremstraat, Lavendelstraat, 
Driekoningenstraat (tot hoek Slachthuisstraat). 
Voor de toepassing van deze politieverordening wordt verstaan onder evenementensite: het terrein 
waarop de fuif plaatsvindt: Heistraat 206 vanaf de dreef naast de kerk, de zone voor de kerk, het 
terrein naast de kerk waar de inkom, toiletten, fietsenstalling, vestiaire in de scoutslokalen, 
bezoekerstent en meerdere buitenbars ingericht worden 

Artikel 4: verbodsbepalingen 

Het is op vrijdag 7 februari 2020 vanaf 20 uur op de dag zelf tot de ochtend er na om 5 uur 
verboden: 

1. 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; 

2. voor alle personen om op de evenementensite, in het bezit te zijn van geopende en/of 
gesloten glazen recipiënten drank; 



 

 

3. 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; 

4. voor de organisatoren en hun partners (bv. 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. 

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, 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 gesanctioneerd 
worden met een administratieve sanctie of desgevallend een andere sanctie voorzien door hogere 
regelgeving. 
Het opleggen van een administratieve sanctie gebeurt overeenkomstig de procedure beschreven in 
hoofdstuk IX van het algemeen politiereglement. 
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 artikelen 119, 119bis en 135 §2 van de nieuwe gemeentewet. 
 
Artikel 7: bekendmaking 

Deze tijdelijke politieverordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 287 en 288 van 
het decreet lokaal bestuur. 

 

  

 
 


