De burgemeester van Bredene,
Gelet op artikel 133 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op artikel 134 par. 1 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op artikel 135 par. 2 van de nieuwe gemeentewet;

1. Feiten en context
Op 21 november 2015 is een manifestatie gepland onder de titel “We Stand Our Ground” tegen het
onveiligheidsgevoel, de groeiende islamitische radicalisering en de toestroom van vluchtelingen.
Voor deze manifestatie werd bij het gemeentebestuur van Bredene toestemming aangevraagd en
deze werd verleend mits een aantal voorwaarden en een vastgelegd traject. Deze manifestatie
gaat door van 15:00 uur tot 16:15 uur.
Sinds 5 november 2015 is er op het grondgebied van de gemeente Bredene een Noodopvangkamp
van Fedasil waar 200 oorlogsvluchtelingen ondergebracht zijn, meer bepaald in het vakantiecentrum
Horizon, Kapelstraat 88.
Op 13 november 2015 werden in Parijs aanslagen gepleegd waarbij vele doden vielen en die blijken
uitgevoerd te zijn door moslimextremisten.
2. Juridische grondslag
De burgemeester is bevoegd inzake de algemene administratieve politie.
Overeenkomstig artikel 134§1 van de nieuwe gemeentewet kan de burgemeester
politieverordeningen maken in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van
de openbare orde of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of
schade zou kunnen opleveren voor de inwoners.
Overeenkomstig artikel 135§2 zijn gemeenten bevoegd om te voorzien, ten behoeve van de
inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de
rust op de openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.
Meer bepaald worden volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het gezag van de
gemeenten toevertrouwd: het nemen van de nodige maatregelen, inclusief politieverordeningen,
voor het tegengaan van alle vormen van openbare overlast.
Deze politieverordeningen kunnen voorzien in sancties zoals bepaald door de gemeenteraad in het
algemeen politiereglement.
3. Motivatie
Het is bekend dat er een gespannen sfeer heerst tussen mensen die tegen of eerder voor de opvang
van vluchtelingen zijn. Op de sociale media zijn dagelijks bitsige discussies te zien, ook met
betrekking tot het Noodopvangkamp te Bredene.
Uit informatie waarover de politie beschikt blijkt dat de kans niet onbestaande is dat er aan het
Noodopvangkamp beschadigingen aangericht worden of dat de bewoners ervan geprovoceerd zouden
worden of zelf zouden provoceren.

Nog uit informatie bij de politie blijkt dat er bij betogingen van de ene opinie dikwijls
tegenbetogingen zijn van de andere opinie, waarbij de gemoederen snel verhit raken en de kans
bestaat op baldadigheden, beschadigingen of gewelddadige confrontaties.
In het Noodopvangkamp bevinden zich 200 oorlogsvluchtelingen. Het domein is niet hermetisch
afsluitbaar.
Alle bovenstaande elementen vormen een reële dreiging voor de openbare orde.
Gelet op het feit dat Bredene in principe een vreedzame gemeente is, zonder dat dit samenleven
tot oproer of kwaadwillige samenscholingen leidt, maakt dat deze gebeurtenissen een onvoorzien
en onverwacht karakter krijgen.
Gelet op de reële dreiging van oproer of kwaadwillige samenscholingen tijdens de manifestatie,
maakt een politieverordening uitermate hoogdringend. Het is dan ook onmogelijk om de
gemeenteraad nog tijdig samen te roepen.
Huidige verordening is erop gericht om gevaar of schade voor personen of eigendommen te
voorkomen en meer bepaald om grote samenscholingen te beperken en mogelijke vechtpartijen te
voorkomen. De plaats waar deze problemen zich kunnen voordoen is gekend, en bevindt zich rond
het Noodopvangkamp Horizon en langs het traject van de vergunde manifestatie.
Gelet op de hoogdringendheid is de onmiddellijke uitvoerbaarheid noodzakelijk.

B E S L U I T:
Artikel 1.-De burgemeester vaardigt volgende politieverordening uit:
Op 21/11/2015 van 13:00 uur tot 17:00 uur is verboden:





elke samenscholing van meer dan 5 personen in de buurt van het Noodopvangkamp Horizon,
Kapelstraat 88 te Bredene. De ingestelde perimeter is aan de westelijke zijde het
Evenementenplein van het MEC Staf Versluys, aan de oostelijke zijde de grens met
grondgebied De Haan, aan de noordelijke zijde het strand en aan zuidelijke zijde de
Ruiterlaan;
op het volledige grondgebied van Bredene elke aanwezigheid van personen die de openbare
orde verstoren, of waarvan vermoed wordt dat ze de openbare orde zullen verstoren;
elke aanwezigheid, opkomst of activiteit van personen met het oog op protest tegen de
door het gemeentebestuur van Bredene vergunde manifestatie d.d. 21/11/2015 of waarvan
vermoed wordt dat ze met dit doel aanwezig zijn.

Artikel 2. De personen die inbreuken plegen tegen bovenstaande bepalingen kunnen door de politie
administratief van hun vrijheid beroofd worden.
Artikel 3. Deze verordening is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt vanaf de dag van bekendmaking
ervan in werking.
Artikel 4. Deze politieverordening wordt ter kennis gebracht van de gemeenteraad en zal haar ter
bekrachtiging worden voorgelegd op de eerstvolgende gemeenteraad.

Voor eensluidend afschrift,
Bredene, 20 november 2015
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