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Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
 

Georges Pollet, Voorzitter van de Gemeenteraad ;
Pierre Muylle, wnd. Burgemeester ;
Ali Ince, Christian Beoziere, Jeanine Joannes-Wouters, Dominique Clajot, Mohamed Ridouane
Chahid, Schepenen ;
Joseph Corten, Ingrid Haelvoet, Alain Vander Elst, Pascal Freson, Pierre Goberecht, Rachid Chikhi,
Karin Bouko, Belma Tek, Margriet Hubrechts, Véronique Mbombo Tshidimba, David Cordonnier,
Jean-Philippe Mommart, Hicham Talhi, Fabienne Derome, Sabrina Cornu, Firyan Kaplan, Laurent Ali
Chaftar, Housini Chairi, Gemeenteraadsleden ;
Katrien Debeuckelaere, Voorzitter van het OCMW, zetelend met raadgevende stem in toepassing van
de artikels 103 van de Nieuwe Gemeentewet en 28§4 van de organieke wet op de OCMW's ;
Dirk Borremans, Gemeentesecretaris.

 
Eliane Lepoivre-Daels, Fatiha Saidi, Martine Raets, Schepenen ;
Rudi Vervoort, Guy Vanhengel, Marc Bondu, Ingrid Parmentier, Mohamed Kheddoumi, Martine
Empain, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 29.09.16

#Onderwerp : Politieverordening betreffende de indoor en outdoor activiteiten.#

Openbare zitting

SECTOR MAATSCHAPPELIJK LEVEN

DE RAAD, vergaderd in openbare zitting,
 
Gelet op de Nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikels 119 en 135, §2;
 
Gelet op de wet op het politieambt van 5 augustus 1992, inzonderheid artikels 14 en 22;
 
Gelet op de evaluatieverslagen van inzake terreurdreiging opgesteld door het OCAD (Coördinatieorgaan
voor de Dreigingsanalyse) en meer bepaald de laatste evaluatie van 22 augustus 2016 tot vaststelling van een
dreigingniveau 3 (ernstig) voor België;
 
Overwegende dat de gemeenten tot taak hebben te voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede
politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en rust op openbare wegen en plaatsen
en in openbare gebouwen;
 
Overwegende dat er, rekening houdend met het dreigingniveau OCAD 3 (ernstig), versterkte
veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden in de mate waarin terreuracties mogelijk en waarschijnlijk
zijn;
 
Dat er dientengevolge maatregelen genomen dienen te worden om het risico te beperken tijdens indoor en
outdoor voor het publiek toegankelijke activiteiten op het grondgebied van de gemeente;
 
Overwegende dat er bijgevolg een ernstig risico bestaat voor de veiligheid van personen;
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Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
  
Gelet op artikel 6 § 2 van de ordonnantie van 14.05.1998 houdende regeling van het administratief toezicht
op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
 
BESLUIT :
 
Artikel 1 :
De voor publiek toegankelijke indoor en outdoor activiteiten zijn enkel toegelaten mits de organisatoren
adequate veiligheidsmaatregelen nemen.
 
Artikel 2 :  
Ingeval de veiligheidsvoorwaarden niet voldoende zijn, zal een verbod door de autoriteiten ingesteld kunnen
worden.
 
Artikel 3 :  
De politiezone Brussel Noord is belast met de uitvoering van huidige verordening.
 
Artikel 4 :
Een beroep tegen deze verordening kan bij verzoekschrift worden ingediend bij de Raad van State,
Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, binnen de 60 dagen vanaf de aanplakking.
 
Artikel 5 :
Deze beraadslaging in tweevoud met het oog op de uitoefening van het algemeen toezicht aan de
toezichthoudende overheid over te maken.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
25 stemmers : 25 positieve stemmen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, 
(g) Dirk Borremans  

De Voorzitter van de gemeenteraad, 
(g) Georges Pollet

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Evere, 30 september 2016

De Gemeentesecretaris,

Dirk Borremans  

De wnd. Burgemeester,

Pierre Muylle
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