
Besluit van de burgemeester van 10 december 2O2O houdende opheffing van de
politieverordening bij hoogdringendheid van 13 november 2020

GEMEENTE WILLEBROEK,

DE BURGEMEESTER,

Juridische qrondslaq:

Artikel 13451van de Nieuwe Gemeentewet

Feiten, context en motivatie

Overwegende dat op het grondgebied van de gemeente Willebroek sinds 09 november 2O2O

op verschillende plaatsen de openbare rust en veiligheid ernstig werd verstoord door jongeren
en jongvolwassenen die al dan niet in groep bommetjes en voetzoekers laten ontploffen;

Overwegende dat bijverschillende 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 jongeren en jongvolwassenen betrokken bij de openbare ordeverstoring
zich vaak in afzonderlijke groepjes van 3 tot 4 personen ophielden en dat openbare
ordeverstoring en overlast door de incidenten met jongeren en jongvolwassenen telkens een
aanvangvonden na hetwegvallen van het daglicht en duren tot24 uur, waarbij de jongeren
zich verspreid ophielden over het centrum van Willbroek

Overwegende dat de aan de incidenten deelnemende jongeren en jongvolwassenen

vertrekkende van kleinere groepjes zich op 12 novemb er 2O2O in.grote groep gekeerd hebben
tegen de politiemensen die een controle uitvoerden en daarbij eveneens geweld werd
gebruikU

Overwegende dat eerdere minder ingrijpende tussenkomsten door de politie niet volstonden
om de openbare veiligheid en rust voor de inwoners van Willebroek te garanderen, de
burgemeester bij politieverordening van 13 november 2020 besloot om een aantal dringende
maatregelen te nemen om de openbare veiligheid en rust van de inwoners en bezoekers van
het centrum van Willebroek te vrijwaren, met name het verbod om zich vanaf 22u op de
openbare weg en in de openbare ruimten te begeven in het centrum van Willebroek; het
verstrengd samenscholingsverbod in het centrum van Willebroek; het verbod op het bezit van
voetzoekers, knalbommetjes, carbuurkanonnen, thunderflashes, vuurwerk, pyrotechnisch
materiaal, knal- of rookbussen en/of gelijkaardige voorwerpen in de openbare ruimte; en de
verplichte sluiting om 18u van handelszaken en inrichtingen gelegen in de A. Van
Landeghemstraat (vanaf Kerkstraat tot aan de Nieuwstraat) en op het marktplein (1. De
Naeyerplein);



Overwegende dat ten gevolge van de vastgestelde positieve kentering van de situatie ten
gevolge van deze maatregelen en de ontwikkelde beeldvorming, deze verordening van l-3

november 2020 krachtens artikel 7 van de politieverordening van 18 november 2020 werd
opgeheven, en de maatregelen in een eerste fase werden afgebouwd;

Overwegende dat de positieve kentering van de toestand in het centrum van Willebroek zich

nadien heeft verder gezet, waardoor bij politieverordening van 20 november 2Q2O de
politieverordening van 18 november 2020 werd opgeheven en de maatregelen verder werden
afgebouwd;

Overwegende dat artikel 13451 van de nieuwe gemeentewet bepaalt dat de verordeningen
die de burgemeester neemt bij hoogdringendheid door de gemeenteraad in de eerstvolgende
vergadering moeten worden bekrachtigd, op straffe van verval;

Overwegende dat de politieverordeningen van 18 en 20 november 2020 minder dan 8 dagen
voor het plaatsvinden van de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad van 24 november
2020 werden aangenomen en derhalve niet meer binnen de reguliere termijnen zoals

opgenomen in artikel 20 van het Decreet over het Lokaal Bestuur konden worden
geagendeerd ter bespreking en bekrachtiging ervan op de eerstvolgende zitting;
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niet tijdig werd geagendeerd niet kan worden besproken, behalve in spoedeisende gevallen

maar dat tot spoedbehandeling alleen kan worden besloten door ten minste twee derde van

de aanwezige leden;

Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad op de zitting van 24 november 202O de
raadsleden heeft verzocht om akkoord te gaan met de toevoeging en de behandeling van de
bekrachtiging van de politieverordenihgen van L8 en 20 november 2O2O bij
hoogdringendheid, maar hiervoor geen akkoord kon worden bereikt van ten minste twee
derde van de aanwezige leden, waardoor de politieverordeningen van 18 en 20 november
2020 niet op de agenda werden geplaatst ter bespreking en dus ook niet werden bekrachtigd;

Overwegende dat op de zitting van de gemeenteraad van 24 november 2O2O de
politieverordening van 13 november 2020 echter wel werd besproken en bekrachtigd, omdat
deze verordening binnen de reguliere termijnen zoals voorzien in artikel 20 van het Decreet
over het Lokaal Bestuur rechtsgeldig werd geagendeerd;

Overwegende dat artikel 1.3451 van de nieuwe gemeentewet echter bepaalt dat de
politieverordeningen aangenomen door de burgemeester in tóepassing van dit artikel
verplicht moeten worden bekrachtigd op de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad, met
name 24 november 2020, op straffe van verval;

Overwegende dat de politieverordeningen van 18 en 20 november 2O2O derhalve vanaf 24
november 2O2O zijn vervallen en sindsdien geen verdere uitwerking meer hebben;

Overwegende dat het vervallen van de politieverordening van 18 november 2020 tevens tot
gevolg heeft dat ook artikel 7 van deze verordening, waarin besloten werd tot opheffi ng van



de politieverordening bij hoogdringendheid van 13 november 2O2O, naar de toekomst toe
vervalt, waardoor deze politieverordening van 13 november 2020, die wel werd bekrachtigd
door de gemeenteraad, vanaf 24 novemb er 2O2O opnieuw van toepassing is, dit tot en met 13

december 2O2O;

Overwegende echter dat, zoals reeds eerder werd gemotiveerd in de vervallen
politieverordeningen van 18 en 20 november 2020, de maatregelen genomen bij
politieverordening van 13 november 2020 niet meer vereist zijn, daar kan worden vastgesteld
dat de openbare veiligheid en rust in het centrum van Willebroek thans is teruggekeerd;

Overwegende eveneens de kennisgeving van de korpschef van de lokale politie Mechelen-
Willebroek aan de burgemeester waaruit blijkt dat de positieve kentering van de toestand in

het centrum van Willebroek zich ook na 24 november 2020 verder heeft gezet en de rust in

het centrum van Willebroek voorlopig is teruggekeerd, waardoor ook het nemen van nieuwe
maatregelen voorlopig niet noodzakelijk wordt geacht;

Overwegende echter ook dat de situatie in het centrum van Willebroek van nabij wordt
opgevolgd en dat in gevalvan nieuwe ernstige stoornissen van de openbare rust en veiligheid,
het nemen van nieuwe maatregelen niet uitgesloten is;

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

Besluit

Artikel 1. De politieverordening van de burgemeester bij hoogdringendheid van 13 november
2020 wordt opgeheven.

Artikel 2.Deze verordening zal'na publicatie onmiddellijk ter kennis worden gebracht aan de
voorzitter van de gemeenteraad en aan de leden van de gemeenteraad ter bekrachtiging op
haar eerstvolgende vergadering.

Artikel 3. Deze verordening zal worden bekendgemaakt via de gemeentelijke website en
treedt in werking vanaf de bekendmaking ervan.

Artikel4. Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60)dagen
na bekendmaking ervan, een verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de
afdeling Bestuursrechtspraakvan de Raad van State. Het ondertekende verzoekschrift kan per
aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040
Brusselworden gericht of worden ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor
de rubriek 'e-procedure' op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-
consetat.be)

Opgemaa te Willebroek op 10 december
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Algemeen Directeur Burgemeeste




