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Besluit

Advies van de lokale politie d.d. 12/12/2016

Op zaterdag 14/01/2017 zou het gemeentebestuur, Centrumplein 2, 8450
Bredene een kerstboomverbranding organiseren aan strandpost 2 en een
nieuwjaardrink met animatie op het Duinenplein langs de Kapelstraat.
In het verleden bleek dat er vorige jaren interventies plaatsvonden n.a.v.
opstootjes en dronkenschap en er een oorzakelijk verband is tussen het
alcoholgebruik op de plaats van het evenement en de verstoring van de
openbare orde.
De stopzetting van de drankenbonnenverkoop om 21.15 uur en van het
schenken van dranken om 21.45 uur heeft een positief effect maar bezoekers
brengen ook eigen alcoholische dranken mee 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, was 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 vanaf zaterdag 14/01/2017 om 22 uur tot en
met zondag 15/01/2017 om 7 uur.
Aangezien het invoeren van een verbod op het nuttigen van alcohol vanaf 22
uur een belangrijk gegeven is met het oog op het handhaven van de openbare
orde
na afloop van het evenement werd door de burgemeester op
12/12/2016 een politieverordening opgemaakt waarbij het gebruik van
alcoholische dranken op dit deel van het openbaar domein werd verboden.
Door de slechte weersomstandigheden werd de activiteit verplaatst naar
21/01/2017 en dient een nieuw besluit te worden genomen inzake
alcoholverbod n.a.v. de nieuwjaarsdrink op 21/01/2017.

Artikel 1
Op zaterdag 21/01/2017 vanaf 22 uur tot en met zondag 22/01/2017 om 7 uur is
het verboden om alcoholhoudende dranken te nuttigen op de openbare weg in de
Kapelstraat en Driftweg en de eraan grenzende openbare pleinen.
Het bezit van reeds geopende recipiënten die alcoholische dranken bevatten,
wordt gelijkgesteld met het gebruik, zoals bedoeld in onderhavig artikel
Artikel 2

Ongeacht alle andere mogelijke sancties, worden overtredingen van de
bepalingen van de verordening gestraft met gemeentelijke administratieve
sancties. Volgens de richtlijnen en onder de verantwoordelijkheid van een officier
van gerechtelijke politie, kan de inbeslagname en/of vernietiging ter plaatse
uitgevoerd worden
Artikel 3
Dit artikel treedt onmiddellijk in werking.
Artikel 4
Onderhavige verordening wordt voor
gemeenteraad in eerstkomende zitting.

kennisname

voorgelegd

aan

de

Voor eensluidend afschrift,
Bredene, 16/01/2017

Yannick Wittevrongel
secretaris

Steve Vandenberghe
burgemeester

