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OPENBARE ORDE EN RUST - POLITIEVERORDENING
INZAKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN NAAR AANLEIDING
VAN DE EINDEJAARSVIERING VAN DE STUDENTEN IN DE
STATIONSOMGEVING OP VRIJDAG 22 JUNI 2018

De gemeenteraad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, inzonderheid op artikel
135, & 2, ingevoegd bij de wet van 27 mei 1989, op artikel 119 hernummerd bij de 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;
Overwegende de organisatie van de eindejaarsviering van de studenten "Summer Check Inn" in de
stationsomgeving op vrijdag 22 juni 2018;
Overwegende dat naar aanleiding hier van een massale volkstoeloop wordt verwacht;
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;
Overwegende dat het derhalve noodzakelijk is beperkende maatregelen op te leggen teneinde de
openbare orde en veiligheid te handhaven.
BESLUIT:

met eenparigheid

Artikel 1
Op vrijdag 22 juni 2018 van 7 uur tot zaterdag 23 juni 2018 om 02 uur is het verboden om binnen
en buiten de horecazaken dranken te schenken of te verbruiken in glas of glazen flessen. De
dranken mogen enkel ter beschikking worden gesteld in plastiek of karton. Indien zij individueel
verpakt zijn, dienen zij geopend te worden voor de uitreiking. Bovenvermeld verbod is van
toepassing:
- in de STATIONSSTRAAT;
- in de VIADUCTSTRAAT, gedeelte tussen Elisabethlaan en ingang speelplaats SIVI (Viaductstraat);
- in de ELISABETHLAAN, gedeelte tussen Viaductstraat en de krantenwinkel in de Elisabethlaan.
Artikel 2

Op bovenvermelde datum en plaatsen is het gebruik, schenken en bezit van sterke dranken op de
openbare weg verboden.
Artikel 3
Op bovenvermelde datum en plaatsen is het uitdelen van gadgets en publiciteitsartikelen verboden.
Artikel 4
Op bevel van de burgemeester of politie zullen de niet conforme standen /installaties of
voorwerpen verwijderd worden.
Artikel 5
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.
Aldus vastgelegd in zitting, maandag 28 mei 2018.
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