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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 
GEMEENTE EVERE 

eve re  
Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad  

Aanwezig Ingrid Haelvoet,  Voorzitter van de Gemeenteraad  ,  
Mohamed  Ridouane Chahid, Wnd Bnrgeineester ;  
David  Cordonnier, Véronique Levieux,  Pascal  Freson, Martine Raets, Muriel Duquennois, Habibe 
Duraki,  Schepenen  ,  

Marc  Bondu,  Alain  Vander  Elst, Hicham Talhi, Belma Tek, Véronique Mbombo Tshidimba, Firyan  
Kaplan, Christian  Beoziere, Jean-Philippe Mommart, Housini Chairi, Martine Lion,  Alessandro  
Zappala, Jean-Luc Muleo, Nordine  El  Farouri,  Dirk  Langhendries,  Claire  Finné,  Philippe  Michotte, 
Arsim Jakupi,  José Garcia Martin  ,  Richard  Christiaens,  Sarah El  Ghorfi, Dominique Clajot,  
Gemeenteraadsleden  ;  

Dirk  Borremans,  Gemeentesecretaris. 

Verontschuldigd 	Ali  Ince,  Schepen; 

Rudi Vervoort,  Guy  Vanhengel,  Sébastien  Lepoivre, Elsje Bouttelgier,  ,  Ibrahim  Yücelbas, 
Gemeenteraadsleden. 

Zitting van 30.06.22 

#Onderwerp : Politieverordering houdende het verbod van gebruik van alcohol op de openbare weg. # 

Openbare zitting 

SECTOR STUDIE - BEHEER VAN GEBOUWEN 

DE RAAD, vergaderd in openbare zitting; 

Gelet op artikels 119bis, 133 en 135 § 2 van de nieuwe gemeentewet ; 

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties ; 

Gelet op de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van openbare dronkenschap, en 
met name artikel 4, die aan éénieder verbiedt om dronken makende dranken op te dienen aan een persoon 
die kennelijk dronken is; 

Overwegende dat de gemeenten de taak hebben om hun inwoners te verzekeren van de voordelen van een 
goede politie, met name van openbare netheid, gezondheid en rust; 

Overwegende dat sedert maart 2022 de politiediensten een groter aantal feiten van verstoring van de 
openbare orde hebben vastgesteld die verband houden met alcoholgebruik op het grondgebied van de 
gemeente Evere, in het bijzonder in de drie volgende wijken: 
- Laag Evere : Sint-Vincentiusplaats, Sint-Vineentiusstraat, Goede Herderstraat, Vredeplein, Stuckensstraat, 
Van Leeuwlaan, tussen de Vliegpleinstraat en de Haachtsesteenweg, 
- Evere Centrum: rondpunt Onze-Lieve-Vrouw, H. Consciencelaan en onze-Lieve-Vrouwlaan, 
- Hoog Evere : Leuvensesteenweg, tussen de L. Grosjeanlaan en de Cicerolaan, Kerkhof van Biussellaan, 
tussen de Oud-Strijderslaan en het voorplein van het Kerkhof van Brussel, J. De Paduwaplaats ; 

Overwegende het groot aantal personen dat aanwezig is in de bovenvermelde wijleen en zich van 
alcoholische dranken voorziet in de omgeving van nacht- en krantenwinkels tot in de late uren; 

Overwegende dat het gebruik van alcoholische dranken het risico op overlast en andere gewelddadige 
handelingen verhoogt; 
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Overwegende dat het noodzakelijk is het gebruik van alcoholische dranken te beperken om het gedrag dat de 
openbare orde verstoort en de samenscholing van dronken personen in de bovenvermelde wijken te 
vermijden ; 

Overwegende dat alcohol niet kan worden beschouwd als een basisbehoefte en dat het beperken van de uren 
waarbinnen het gebruik ervan is toegestaan op de openbare ruimte niet de vorm aanneemt van een algemeen 
en absoluut verbod; 

Overwegende dat het de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur is om passende en evenredige 
maatregelen te nemen om de handhaving van de openbare orde te waarborgen ; 

Overwegende dat, gelet de hoogdringendheid, de Burgemeester, op basis van artikel 134 § 1 NGW, op 13 
juni 2022 een politieverordening betreffende het verbod om alcohol te consumeren op de openbare weg, dat 
deze verordening aan de gemeenteraadsleden werd gecommuniceerd ; dat tijdens de vergadering van 
vandaag, onze Raad akte heeft genomen van deze verordening en beslist heeft dat deze vandaag eindigt om 
middernacht; dat een nieuwe akte die de situatie regelt dient genomen te worden door onze vergadering; 

Gelet op artikel 7 van de ordonnantie van 14 mei 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  : 
Het is verboden alcohol te gebruiken op de openbare weg in de volgende wijken tussen 20u00 en 9u00: 
- Laag Evere : Sint-Vincentiusplaats, Sint-Vincentiusstraat, Goede Herderstraat, Vredeplein, Stuckensstraat, 
Van Leeuwlaan, tussen de Vliegpleinstraat en de Haachtsesteenweg, 
- Evere Centrum: rondpunt Onze-Lieve-Vrouw, H. Consciencelaan en onze-Lieve-Vrouwlaan, 
- Hoog Evere : Leuvensesteenweg, tussen de L. Grosjeanlaan en de Cicerolaan, Kerkhof van Brussellaan, 
tussen de Oud-Strijderslaan en het voorplein van het Kerkhof van Brussel, J. De Paduwaplaats. 
Het is ook verboden alcoholische dranken mee te nemen, en om deze te verkopen, tussen 20u00 en 9u00. Dit 
verbod is niet van toepassing op reguliere en vooraf erkende drankgelegenheden, restaurants en snacks noch 
evenementen toegelaten door de gemeente. 
Onder alcoholische drank, wordt verstaan elke drank (gegist, geweekt, gedistilleerd of andere) dat 
ethylalcohol of ethanol bevat. 

Artikel 2:  
De overtredingen van deze verordening worden bestraft met een administratieve sanctie van 1 tot 350 euro 
voor de meerderjarigen en van 1 tot 175 euros voor de minderjarigen vanaf 16 jaar en dat, volgens de wet 
van 24 juni 2013 betreffende de administratieve sancties. 

Artikel 3  : 
De huidige ordonnantie treedt in werking vanaf 1 juli 2022. 

Artikel 4 : 
Tegen deze beslissing kan beroep tot nietigverklaring en/of schorsing worden ingesteld door middel van een 
verzoekschrift bij de Raad van State, hetzij per aangetekende brief gericht aan de post (Wetenschapsstraat 
33, 1040 Brussel), hetzij langs elektronische weg, binnen 60 dagen na de betekening ervan, overeenkomstig 
de gecoordineerde wetten op de Raad van State. 

Artikel 5  : 
Deze beraadslaging op te nemen op de lijst der beraadslagingen welke aan de toezichthoudende overheid 
dient te worden overgemaakt. 
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De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed. 
29 stemmers : 27 positieve stemmen, 2 onthoudingen. 

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING. 

De Gemeentesecretaris, 	 De Voorzitter van de gemeenteraad, 
(g) Dirk Borremans 	 (g)  Ingrid  Haelvoet 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 
Evere, 01 juli 2022 

De wnd Gemeentesecretaris, 

Sarah Goffin 
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