BESLISSING VAN DE BURGEMEESTER d.d. 07/06/2016
Diverse maatregelen inclusief alcoholverbod n.a.v. uitzendingen van EK voetbalwedstrijden op
groot scherm op evenementenplein MEC Staf Versluys
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Advies en risicoanalyse van de lokale politie d.d. 04/06/2016

Aan het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene, Kapelstraat 76, 8450 Bredene
werd door de burgemeester op 7/6/2016 vergunning verleend voor de
organisatie op het evenementenplein van het MEC Staf Versluys, Kapelstraat
76, 8450 Bredene van live uitzendingen op groot scherm van
voetbalwedstrijden op volgende data :
 13/06/2016 21u
 18/06/2016 15u
 22/06/2016 21u (25 om 21u of 26 om 15u of 21u of 27/06/2016 om 18u
(afhankelijk van plaatsing België)
 26/06/2016 BK wielrennen (indien geen voetbal)
 30/06/2016 21u
 01/07/2016 21 u
 02/07/2016 21u
 03/07/2016 21u
 06/07/2016 21u
 07/07/2016 21
 10/07/2016 21u
Terreurniveau 3 is van kracht.
Deze activiteit kan risico meebrengen inzake verstoring van de openbare
orde.
In het verleden is gebleken n.a.v. opstootjes en dronkenschap dat er een
oorzakelijk verband is tussen het alcoholgebruik op de plaats van een
evenement en de verstoring van de openbare orde.
De tijdige stopzetting van drankenbonnenverkoop en het schenken van
dranken heeft een positief effect maar bezoekers kunnen ook eigen
alcoholische dranken meebrengen van thuis.
Aangezien met de beschikbare juridische instrumenten (opmaak PV’s en
bestuurlijke aanhoudingen) door de lokale politie geen adequate oplossing kan
worden gegeven aan de problematiek van overlast/verstoring van het
openbaar domein, is het noodzakelijk om een verbod op het gebruik van
alcoholische dranken op de openbare weg in de Kapelstraat en de eraan
grenzende pleinen in te voeren op de dagen dat er een match live wordt
uitgezonden
Aangezien het invoeren van een verbod op het meebrengen van eigen alcohol
en het nuttigen van alcohol vanaf 24 uur tot ’s anderendaags om 7 uur een
belangrijk gegeven is met het oog op het handhaven van de openbare orde na

afloop van het evenement dient door de burgemeester een politieverordening
te worden opgemaakt waarbij het gebruik alcoholische dranken op dit deel
van het openbaar domein wordt verboden en waarbij ook een aantal andere
veiligheidsmaatregelen worden genomen conform het advies van de lokale
politie

Besluit

Artikel 1
1. Op uitzenddagen van de matchen van het EK voetbal op groot schem
op het evenementenplein van het Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene nl.












13/06/2016 21u
18/06/2016 15u
22/06/2016 21u (25 om 21u of 26 om 15u of 21u of 27/06/2016
om 18u (afhankelijk van plaatsing België)
26/06/2016 BK wielrennen (indien geen voetbal)
30/06/2016 21u
01/07/2016 21 u
02/07/2016 21u
03/07/2016 21u
06/07/2016 21u
07/07/2016 21
10/07/2016 21u

is het verboden vanaf middernacht tot ’s anderendaags 07.00 uur om
alcoholhoudende dranken te nuttigen op de openbare weg in de
Kapelstraat en de eraan grenzende openbare plaatsen en pleinen.
2. Het bezit van reeds geopende recipiënten die alcoholhoudende
dranken bevatten, wordt gelijkgesteld met het gebruik, zoals bedoeld
in artikel 2.1.
Artikel 2
Op en in de onmiddellijke omgeving rond het evenementenplein van het
MEC Staf Versluys, Kapelstraat 76 te 8450 Bredene, is het verboden van 3
uur vóór aanvang van de match tot 3 uur na het einde van de match:
1. rugzakken, grote tassen, grote verpakkingen en grote, zware
vlaggenstokken mee te brengen en/of bij zich te hebben;
2. Bengaals vuur, vuurwerk, voetzoekers of ander (pyrotechnisch)
materiaal waarmee licht, rook, hinder of lawaai kan geproduceerd
worden, bij zich te hebben, mee te brengen, te ontsteken, te
gebruiken, te gooien en/of te schieten en/of te gebruiken;
3. het gelaat zodanig te bedekken met maskers, schmink, kledij of
andere zaken die identificatie en/of herkenning ernstig bemoeilijken
of onmogelijk maken;
4. om zelf alcoholische dranken, in eender welk recipiënt, mee te
brengen of bij zich te hebben;
5. om zelf niet-alcoholische dranken mee te brengen of bij zich te

hebben, behalve als deze in plastic of kartonnen recipiënten verpakt
zijn.
6. door zijn/haar gedrag, alleen of in groep, het verloop van het
evenement te verstoren door het aanzetten tot slagen en
verwondingen, haat of woede t.o.v. één of meer personen die
aanwezig zijn op dit evenement;
Artikel 3
1. Het is personen die het voorwerp uitmaken van een burgerrechtelijk,
een administratief, een gerechtelijk stadionverbod of een
stadionverbod als beveiligingsmaatregel, strikt verboden zich binnen
de perimeter van 500 m rond het evenementenplein te begeven;
2. Personen met een stadionverbod die op het evenementenplein of
binnen de aangegeven perimeter aanwezig zijn, kunnen door de
politie worden verwijderd en bestuurlijk aangehouden,
overeenkomstig de modaliteiten, vervat in art.31 van de wet van
5/08/1992 op het Politieambt;
Artikel 4
1. Ongeacht alle andere mogelijke sancties worden de overtredingen van
de bepalingen van dit burgemeesterbesluit, bestraft met een
gemeentelijke administratieve sanctie van maximaal 250,00 EUR.
2. Volgens de richtlijnen en onder de verantwoordelijkheid van een
officier van bestuurlijke politie kan de inbeslagname en/of vernietiging
ter plaatse uitgevoerd worden.
Artikel 5
Dit artikel treedt onmiddellijk in werking.
Artikel 6
Onderhavige verordening wordt voor
gemeenteraad in eerstkomende zitting.
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