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GEMEENTERAAD
Zitting van 25 september 2020
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); 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); mevrouw Ilse Bats, raadslid (sp.a); de heer Marc Huys, raadslid (Vlaams 
Belang); de heer Bart Merckx, raadslid (N-VA); de heer Maxime Callaert, schepen (N-VA); 
mevrouw Veerle De Beule, raadslid (N-VA); mevrouw Femke Pieters, raadslid (Vlaams Belang); 
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 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); 
mevrouw Tunrayo Adeolu, raadslid (Groen); mevrouw Christine Meert, raadslid (N-VA); de heer 
Johan Verhulst, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Gaspard Van Peteghem, raadslid (sp.a); de heer Hasan Bilici, raadslid (sp.a); mevrouw 
Anneke Luyckx, raadslid (Vlaams Belang)

7 2020_GR_00241   - Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de Ronde 
van Vlaanderen 2020: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Publieke veiligheid en noodplanning

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een tijdelijke politieverordening goed te keuren naar 
aanleiding van de Ronde van Vlaanderen, een doortocht van de wielerwedstrijd 'Ronde van 
Vlaanderen voor Elite', die plaatsvindt op 18 oktober 2020.
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Juridische grond
Nieuwe gemeentewet, artikelen 119, 119bis en 135 § 2.
Wet betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, 
gecoördineerd door het koninklijk besluit van 16 maart 1968.
Wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, artikelen 21 en 22.
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en bijhorende 
koninklijke besluiten tot uitvoering van deze wet.
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Koninklijk besluit van 10 augustus 1998, artikel 7 § 2, 1° tot oprichting van de Commissies voor 
Dringende Geneeskundige Hulpverlening.
Koninklijk besluit van 18 mei 2020 tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de 
aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag.
Koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van 
noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de 
burgemeesters en provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een 
coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen.
Koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-
terreinwedstrijden.
Koninklijk besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van 
het coronavirus COVID-19 te beperken.
Ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en 
interventieplannen.
Ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30 maart 2009 betreffende de disciplines.
Ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 van de minister van Binnenlandse Zaken 
houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving.
Omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 119bis van de 
nieuwe gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen.
Omzendbrief van 22 juli 2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij de nieuwe regelgeving 
aangaande de gemeentelijke administratieve sancties.
Omzendbrief OOP 45 ter begeleiding van het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot 
reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden.

Argumentatie
Op zondag 18 oktober 2020 doorkruist de wielerwedstrijd 'Ronde van Vlaanderen voor heren 
elite' het grondgebied van de stad Sint-Niklaas. De doortocht van deze wielerwedstrijd brengt 
traditioneel een enorme volkstoeloop met zich mee (vooral bij de start, aankomst, en langs 
hellingen en kasseistroken). Dit is in de context van een pandemie niet aangewezen. 
In normale omstandigheden worden langsheen de reisweg van de wielerwedstrijden tal van 
commerciële activiteiten georganiseerd die supporters naar deze zones aantrekken. Een aantal 
bijkomende maatregelen dringen zich op om zowel de veiligheid van de toeschouwers en 
deelnemers als het normaal verloop van de wedstrijd te kunnen garanderen. Deze maatregelen 
zijn vooral gericht op het bewaren van de social distancing tussen renners en supporters 
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enerzijds en onderling tussen de supporters anderzijds.
De gemeenteraad kan voorzien in een politieverordening waarin de overtredingen zijn 
opgenomen die de raad strafbaar wenst te maken op het grondgebied van de stad.
Artikel 2 §1 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties 
laat aan de gemeenteraad de keuzevrijheid politiestraffen of administratieve sancties te 
bepalen voor overtredingen van de reglementen of verordeningen. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 32 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V, sp.a en PVDA) en 6 onthoudingen (Vlaams 
Belang)

Artikel 1
de tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de Ronde van Vlaanderen op 18 oktober 
2020 goed te keuren.
Een exemplaar van de verordening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 

Bijlagen
Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de doortocht van de Ronde van Vlaanderen op 
18 oktober 2020

 
 
 

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Mia Mortier
algemeen directeur raadslid-voorzitter
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