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OPENBARE ORDE EN RUST - POLITIEVERORDENING
INZAKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN NAAR AANLEIDING
VAN DE ORGANISATIE VAN DE UITZENDINGEN WK
VOETBAL OP GROOT SCHERM OP 18, 23 EN 28 JUNI 2018

De gemeenteraad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij wet van 26 mei 1989, inzonderheid op artikel 135
§ 2, ingevoegd bij wet van 27 mei 1989, op artikel 119 hernummerd bij wet van 27 mei 1989 en
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 mei 1989, en op de artikelen 112 en 114;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat naar aanleiding van de organisatie van de uitzendingen WK voetbal op groot
scherm een massale volkstoeloop wordt verwacht;
Gelet op het feit dat gebruik van pyrotechnische voorwerpen gevaar en paniek met zich
meebrengt;
Gelet op het advies van de Gemeentelijke Veiligheidscel;
Gelet op het feit dat dreigingsniveau 2 van toepassing is en opschaling naar dreigingsniveau 3
mogelijk is;
Overwegende dat het derhalve noodzakelijk is beperkende maatregelen te treffen, teneinde de
openbare veiligheid en orde optimaal te handhaven;
Overwegende dat het bezit van dranken verpakt in glas als attribuut misbruikt kan worden;
Overwegende dat het overmatig gebruik van sterke drank voor overlast kan zorgen;
BESLUIT:

met eenparigheid

Artikel 1 - Met uitzondering van de uitzendingen op de Markt en de uitzending in er kermisfeesttent
in Sint-Henricus op zaterdag 23 juni 2018, zijn n.a.v. het WK voetbal publieke TV-uitzendingen op
het openbaar domein op het grondgebied van de stad Torhout verboden op volgende data en
tijdstippen:
-

maandag 18 juni 2018 van 15.00 uur tot dinsdag 19 juni 2018 om 01.00 uur
zaterdag 23 juni 2018 van 12.00 uur tot zondag 24 juni 2018 om 01.00 uur
donderdag 28 juni 2018 van 18.00 uur tot vrijdag 29 juni 2018 om 01.00 uur

Artikel 2 - Maatregelen op de Markt en de Zwanestraat
Op de data en tijdstippen zoals voorzien in artikel 1 van dit besluit is het opstellen van terrassen
enkel toegelaten onder volgende voorwaarden:
- het terras (vast terras + uitbreiding) heeft een maximale diepte van 6,75 meter gemeten
haaks op de gevel van de handelszaak of het gebouw gelegen naast de handelszaak. Het
terras heeft een breedte van maximaal de gevelbreedte van de handelszaak. De inname van
de ruimte voor het naastliggend gebouw over de gevelbreedte ervan is enkel toegelaten mits
schriftelijke goedkeuring van de eigenaar.
- gelegenheidsterrassen zijn enkel toegelaten tot maximaal 6,75 meter breed gemeten haaks
op de gevel van het gebouw mits goedkeuring door het college van burgemeester en
schepenen
- voor horecazaken gelegen in de zone Markt met het huisnummer 2 tot en met 7 mogen de
volledige terrassen inclusief de uitbreiding maximum 3 meter breed zijn (tot de rand van de
rijbaan) gemeten haaks op de gevel van de handelszaak of het gebouw gelegen naast de
handelszaak. Gelegenheidsterrassen opgebouwd in deze zone vallen onder dezelfde bepaling.
- op deze terrassen zijn binnen de opgelegde afmetingen mobiele tapinstallaties toegelaten
op voorwaarde dat deze uitgebaat worden door de vergunninghouder van het vast terras.
- het schenken of verbruiken van dranken in glas of glazen flessen is verboden binnen en
buiten de horecazaken. De dranken mogen enkel ter beschikking gesteld worden in plastiek
of karton. Indien zij individueel verpakt zijn dienen zij geopend te worden voor de uitreiking.
- het gooien van voorwerpen op het openbaar domein waardoor kwetsuren of overlast
zouden kunnen veroorzaken is verboden.
Op voormelde data en tijdstippen is het dragen van rugzakken en grote tassen op de Markt en de
Zwanestraat verboden.
Artikel 3 - Maatregelen op het ganse grondgebied van de stad op de data en tijdstippen zoals
voorzien in artikel 1
- het opstellen van gelegenheidsterrassen op het grondgebied van de stad buiten de plaatsen zoals
voorzien in artikel 2 van dit besluit is enkel toegelaten mits vergunning door het college van
burgemeester en schepenen.
- het plaatsen van verkoop- of publiciteitsstanden op het ganse grondgebied is niet toegestaan,
behalve diegene dewelke vergund zijn door het college van burgemeester en schepenen.
- het gebruik en het bezit van pyrotechnische voorwerpen is verboden op het openbaar domein.
Artikel 4 - Op bevel van de burgemeester of politie zullen de niet conforme standen /installaties of
voorwerpen verwijderd worden.
Artikel 5 - De bewoners van de Markt en Zwanestraat zullen voorafgaand en schriftelijk in kennis
worden gesteld van dit besluit.
Artikel 6 - Overtredingen van dit reglement worden bestraft met politiestraffen onverminderd het
doen afgeven van de recipiënten of goederen die niet voldoen aan deze maatregel, alsook de
betaling van de eventuele kosten voor het wegnemen of het doen wegenemen der geplaatste
kramen, toestellen, materialen of voorwerpen.
Artikel 7 - Bij afzonderlijk besluit van de burgemeester kan de toepassing van dit besluit uitgebreid
worden voor op data waarop andere WK voetbalmatchen worden gespeeld.
Aldus vastgelegd in zitting, maandag 28 mei 2018.
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