
Politieverordening bij hoogdringendheid van 13 november

DE G EMEENTE WILLEBROEK,

DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE WILLEBROEK,

Gelet op artikel L34 51 en 135 52 van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;

Gelet op artikel 2!7 e.v. van de gecoórdineerde versie van de algemene bestuurlijke
politieverordening van de gemeente Willebroek ;

Overwegende dat op het grondgebied van de gemeente Willebroek sinds 09 novemb er 2O2O
op verschillende plaatsen de openbare rust en veiligheid van de bewoners wordt verstoord
door jongeren en jongvolwassenen die al dan niet in gioep bommetjes en voetzoekers laten
ontploffen;

Overwegende dat dit laten ontploffen van bommetjes en voetzoekers eveneens nadelig is
voor het welzijn van de (huis)dieren. De onverwachte, luide knallen die gepaard gaan met
het gebruik van bommetjes en voetzoekers, zorgen immers vaak voor ernstige angstreacties
en stress bij dieren;

Overwegende . dat de jongeren en jongvolwassenen betrokken bij de openbare
ordeverstoring zich vaak in afzonderlijke groepjes van 3 tot 4 personen ophouden, in
overeenstemming met wat toegelaten wordt krachtens artikel L5$1 van het ministerieel
besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-L9 te beperken, zoals laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 1

november 2Q2O;

Overwegende echter dat de aan de incidenten deelnemende jongeren en jongvolwassenen
vertrekkende van deze kleinere groepjes zich op L2/LU2O20 in grote groep gekeerd hebben
tegen de politiemensen die een controle uitvoerden en daarbij eveneens geweld werd
gebruikt;

Overwegende dat de verstoring van de openbare orde derhalve reëel en ernstig is;

Overwegende dat bij verschillende incidenten werd vastgesteld dat de betrokken jongeren
en jongvolwassenen zich voor de incidenten in of in de onmiddellijke omgeving van de
handelszaken en inrichtingen gelegen in de Van Landeghemstraat (vanaf Kerkstraat tot aan
de Nieuwstraat) en op het marktplein (1. De Naeyerplein) ophouden;

Overwegende dat de overlast door het laten ontploffen van bommetjes eri voetzoekers en
de incidenten met jongeren en jongvolwassenen telkens starten na het wegvallen van het
daglicht en duren tot 24 uur;
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Overwegende dat de gemeenten tot taak hebben te voorzien, ten behoeve
in een goede politie, door het tegengaan van inbreuken op de ope
vechtpartijen en twisten met volkstoeloop op straat, tumult verwekt
openbare vergadering, nachtgerucht en nachtelijke samenscholingen die
inwoners verstoren, en door het handhaven van de orde op
samenkomen; lh,*l

Overwegende de dringende noodzakelijkheid om de nodige maatregelen te treffen in het
belang van de vrijwaring van de openbare veiligheid, rust en openbare gezondheid;

Overwegende dat ieder uitstel van het nemen van deze maatregelen een ernstig gevaar op
vlak van de openbare veiligheid en gezondheid zou kunnen opleveren voor de inwoners en

bezoekers van de gemeente Willebroek, en het advies van de gemeenteraad derhalve niet
kan worden afgewacht;

Overwegende dat dit besluit door de gemeenteraad moet worden bevestigd op de
eerstvolgende vergadering, op straffe van verval;

Besluit

Artikel 1. 51. Samenscholingen van meer dan 2 personen zijn verboden in de openbare
ruimte en in elke voor het publiek toegankelijke plaats op volgende plaatsen in de gemeente
Willebroek:

o Het gebied begrensd door (kaart in bijlage):
o EmielVanderveldestraat;
o GastortFromontstraat;
o Eduard Anseelestraat
o Herman Vosstraat;
o StationsstraaU
o Guido GezellestraaU
o Veert;
o Boomsesteenweg;
o Kraagweg;

o Groene Laan;

o Dokter Persoonslaan (N183);

o Oud-Strijdersstraat (N183);

o Zegestraat (N183);
' o Dendermondsesteenweg

Op de verschillende openbare pleinen en speelpleintjes in de gemeenteo

De burgemeester kan toelating geven om hiervan af te wijken.

$2. Dit verbod geldt vanaf zaterdag L4 november 2O2O t.e.m. zondag 13 december 2020 van
L8u00's avonds tot 5u00's morgens

Artikel 2. Behalve in geval van essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen zoals onder meer:
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. om toegang te hebben tot medische zorgen;

. om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor
personen met een handicap en voor kwetsbare personen;

o het uitvoeren van professionele verplaatsingen met inbegrip
werkverkeer

is het verboden om zich in de gemeente willebroek op de openbare weg en in
ruimte te bevinden tussen 22uOO 's avonds en 05u00 's morgens:

. in het gebied begrensd door (kaart in bijlage):
o EmielVanderveldestraat;
o Gaston Fromontstraat;
o Eduard Anseelestraat
o Herman Vosstraat;
o Stationsstraat;
o Guido Gezellestraat;
o Veer$
o Boomsesteenweg;
o Kraagweg;
o Groene Laan;
o Dokter Persoonslaan (N183);
o Oud-Strijdersstraat (N183);
o Zegestraat (NL83);
o Dendermondsesteenweg

re

op de verschillende openbare pleintjes en speelpleinen in de gemeente

De burgemeester kan toelating geven om hiervan af te wijken.

52. Behalve in geval van een dringende medische reden, wordt de reden van aanwezigheid
of verplaatsing op de openbare weg of in de openbare ruimte aangetoond op eerste vraag
van de politiediensten.

5 3. Dit verbod geldt vanaf zaterdag 14 novemb er 2O2O t.e.m. zondag L3 december.

Artikel 3. Sf. Onverminderd artikel 165 t.e.m. t67 van de algemene bestuurlijke
politieverordening van de gemeente Willebroek, is het bezit van voetzoekers,
knalbommetjes, carbuurkanonnen, thunderflashes, vuurwerk, pyrotechnisch materiaal, krial-
of rookbussen en/of gelijkaardige voorwerpen verboden in de openbare ruimte op het
volledige grondgebied van de gemeente Willebroek van zaterdag 14 november 2O2O t.e.m.
zondag 13 decemb er 2020.

De burgemeester kan toelating geven om hiervan af te wijken.

$2. Onverminderd de gemeentelijke administratieve sancties en maatregelen zoals voorzien
in artikel 5 van deze verordening, zullen alle voorwerpen aangetroffen in strijd met 91 van
dit artikel in beslag genomen worden door de politie.
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Artikel 4. Alle handelszaken en inrichtingen gelegen in de Van Landegh
Kerkstraat tot aan de Nieuwstraat) en op het marktplein (1. De Naeyerplein
zaterdag 14 november 2O2O t.e.m. zondag 13 december 2O2O geslote
inbegrip van hun activiteiten op afspraak. Zij mogen opnieuw openen op
openingsuur de volgende dag.

ln afwijking van het eerste lid blijft de levering van goederen, maaltijden en drank wel
toegestaan overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken, zoals laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 1 november 2020.

Artikel 5. Aan de korpschef van de Lokale Politie Mechelen - Willebroek wordt de opdracht
gegeven om het nodige te doen om te controteren of deze verordening wordt nageleefd.

Artikel 6. Het niet naleven van de maatregelen bevolen bij deze verordening wordt bestraft
met een administratieve geldboete overeenkomstig de bepalingen opgenomen in artikel 217
en volgende van de algemene bestuurlijke politieverordening van de gemeente Willebroek.

Artikel 7. Deze verordening zal worden bekend gemaakt via de gemeentelijke website en

treedt in werking vanaf de bekendmaking ervan en geldt tot en met zondag 13 december
2020.

Artikel 8. Deze verordening zal onverwijld worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter
bekrachtiging op haar eerstvolgende vergadering.

Artikel 9. Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60)

dagen na ontvangst, een verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de
afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het ondertekende verzoekschrift kan
per aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, LO4O

Brussel worden gericht of elektron isch via http ://eproadmin. raadvst-consetat.be.

Opgemaakt te Willebroek op 1"3 november 2O2O

Dirk Blommaert
Algemeen Directeur Burgem

Bevers
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BIJLAGE 1: kaart met afbakening zoals omschreven in artikelen 1 en 2

Politieverordening bij hoogdringendheid van 13 november 2020

BIJLAGE 1: kaart met afbakening zoals omschreven in artikelen L en 2
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