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College van burgemeester en schepenen
29 mei2018

Vrije tijd - evenementen - tijdelijk politiereglement op het verkeer en het gebruik
van de openbare weg naar aanleiding van de live-uitzendingen van het WK voetbal
2018 op groot scherm op het ceremonieplein/marktplein die doorgaat op maandag
18, zaterdag 23 en donderdag 28 juni en eventueel maanda g 2 of dinsdag 3 juli
2018.
Aanwezig Koen LOETE, burgemeester;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDÊ, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob
D'HAESELEER, Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, algemeen directeur

Bevoegdheid
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd op grond van artikel 57 van het
gemeentedecreet en op grond van artikel 130bis van de gemeentewet;

Juridisch kader
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit van
16 maart 1968;
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer;
Het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
De ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Het advies van het CBS van 28 november 2017 om de WK-uitzendingen vanop 1 locatie uit te
zenden omdat dit beter beheersbaar is.

Motivering
De wedstrijden die men wenst te vertonen op het ceremonieplein/marktplein gaan door op
volgende data:
- maandag 18 juni 2018 om 17.00 uur: België - Panama
- zalerdag 23 juni 2018 om 14.00 uur: België - Tunesië
- donderdag 28 juni 2018 om 20.00 uur: Engeland - België
- indien België als eerste eindigt in de poulefase wordt de 1/B finale afgewerkt op
maandag 02 juli2018 om 20.00 uur.
- indien België als tweede eindigt in de poulefase wordt de 1/8 finale afgewerkt op
dinsdag 03 juli 2018 om 20.00 uur.
Er dienen hiervoor maatregelen genomen om het parkeren in de betrokken straten in goede banen
te leiden.

Advies
Advies van de politie van 20 maart2018
Fi

nanciële verantwoordi ng
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Beslissing

Artikel 1 - Parkeerverbod
De site ceremonieplein - marktplein - Markt 1 - 16 zal volledig verkeersvrij worden gehouden
tijdens de uitzendingen en er zal een bufferzone worden gecreëerd tussen de site en de N9.

Verdere mogelijke wedstrijden die men wenst te vertonen indien Belgíë zich hiervoor plaatst zijn:
- % finale op vrijdag 06 juli 2018 om 20.00 uur
- % finale op zaterdag 07 juli om 16.00 uur
- %finale op dinsdag 10 juliom 20.00 uur
- y, finale op woensdag 11 juli om 20.00 uur
- kleine finale op zaterdag 14 juli 2018 om 16.00 uur
- finale op zondag 1 5 juli 2018 om 17.00 uur
Enkel de matchen van de Rode Duivels worden uitgezonden
Artikel 2. Wetqevend kader:
2.1. De omzendbrief OOP42 van 08 april2014 (WK 2014) en de omzendbrief OOP42bis van 25
mei2016 (EK 2016) gelden nog steeds als basisnota's.
2.2. Stewards zoals voorzien in de voetbalwet van 21 december 1998 kunnen NIET ingezet
worden.
2.3. Alle installaties dienen te beschikken over de nodige geldige atttesten indien dit wettelijk of
reglementair voorzien is. Een voorafgaandelijke controle hiervan zal uitgevoerd worden door de
lokale overheid.

2.4. Er dient voorafgaandelijk toestemming gevraagd te worden aan de FIFA en de VRT om
beelden te mogen gebruiken. Het gebruik van gedeponeerde merken en logo's bij de aankondiging
van dit evenement is eveneens niet toegelaten zonder toestemming.
Artikel 3. Parkeerverbod
3.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan
marktplein
Markt, tussen huisnummer 2 en huisnummer 16

-

3.2. Deze maatregelen worden kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van
het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe
onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
3.3. Deze maatregel is van toepassing op:
maandag 1B juni 2018 (15.00 - 20.00 uur)
zaterdag 23 juni 2018 (12.00 - 17.00 uur)
donderdag 28 juni 201B (18.00 - 23.00 uur)
en onder voorbehoud op:
maandag 02 juli 2018 (18.00 - 24.00 uur)
dinsdag 03 juli 2018 (18.00 - 24.00 uur)

-

Bij eventuele verdere matchen van de Rode Duivels dient het parkeerverbod sfeeds in te gaan 2
uur voor de aanvang van de wedstrijd tot 4 uur na de aanvang van de wedstriid (hierbiiwerd
rekening gehouden met mogelijke verlengingen).

Artikel4. Omleidinq:
4.1. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle verkeer:
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n

tussen huisnummer 2 en huisnummer 16

4.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden
van het type C3, C31 en D1.
4.3. Er wordt een omleiding georganiseerd voor het doorgaand verkeer van de N9 richting
Kerkstraat vanaf het kruispunt StationsstraaURaamstraat - Raamstraat - Lijnendraaierstraat richting Kerkstraat.

4.4.Deze maatregelwordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het
type F41.
4.5. Bovenstaande maatregelen zijn van toepassing op:
maandag 18 juni 2018 (15.00 - 20.00 uur)
zaterdag 23 juni 2018 (12.00 - 17.00 uur)
donderdag 28 juni 2018 (18.00 - 23.00 uur)
en onder voorbehoud op:
maandag 02 juli 2018 (18.00 - 24.00 uur)
dinsdag 03 juli 2018 (18.00 - 24.00 uur

-

Bij eventuele verdere matchen van de Rode Duivels dient de omleiding sfeeds in te gaan 2 uur
voor de aanvang van de wedstrijd tot 4 uur na de aanvang van de wedstriid (hierbii werd rekening
gehouden met mogelijke verlengingen).
Artikel 5. Ooenbare orde
I . Verkeersmaatregelen:
Zie punten 3. Parkeerverbod en 4. Omleiding.
5.

Gelet op het feit dat er voor dergelijke initiatieven een risicoanalyse gevraagd wordt door het
federale niveau, dient de organisator aan volgende in acht te nemen:
5.2. Organisator - veiligheidspersoneel
5.2.1. Het moet steeds duidelijk zijn en op papier vastliggen wie de organisator is. Zijn
verplichtingen en verantwoordelijkheden dienen schriftelijk vastgelegd te worden. De organisator
moet een veiligheidsplan opstellen waarbij de commerciële overwegingen nooit de bovenhand
halen op de veiligheid.
ln het bijzonder dienen volgende ongevallenscenario's worden uitgewerkt:
. ontruiming van de site
¡ massale vechtpartij
o paniek in de menigte

.
o
¡

extremeweersomstandigheden
gebruik van pyrotechnics

brand/explosie
Bijkomende raadgevingen kunnen door de verschillende disciplines verstrekt worden. ln dit plan
dient ieders verantwoordelijkheid worden vastgelegd.

5.2.2.De organisator dient de vereiste verzekeringen en vergunningen voorhanden te hebben.
5.2.3. De organisator moet voorzien in voldoende veiligheidspersoneel en dit met een minimum
van 8 personen. Voor het uitvoeren van bewakingsopdrachten mag hij hierbij gebruik maken van
een erkende bewakingsfirma of van vrijwilligers. Deze laatsten dienen te voldoen aan de richtlijnen
die opgenomen werden in de rondzendbrief SPV05 betreffende de bewaking in het uitgangsleven.
Hiervoor dient hij de bijlage 1 - aanvraag toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het
uitvoeren van bewakingsactiviteiten - in te vullen en over te maken aan de lokale politie, 7 dagen
voor de aanvang van elke wedstrijd.
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5.2.4. Hel veiligheidspersoneel houdt in het bijzonder toezicht op de bestuurlijke maatregelen die
van toepassing zullen zijn in de evenementenzone die het marktplein, het ceremonieplein en de
strook Markt 2 tot en met Markt 16 omvat.
Het veiligheidspersoneel is bereikbaar via gsm of een ander communicatiemiddel. Deze lijst is ter
beschikking van de hulpdiensten.
Het veiligheidspersoneel zal duidelijk herkenbaar zijn door het dragen van aangepaste kledij.
Bij eventuele calamiteiten zullen zij onvoorwaardelijk bijstand verlenen aan de aanwezige
hulpdiensten en hun bevelen opvolgen.
5.2.5. Alcoholverbruik door het veiligheidspersoneel tijdens het evenement is niet toegelaten.
5.3. Bestuurlijke maatregelen:
5.3.1. Gelet op de omzendbrieven OOP42 en OOP42bis worden volgende maatregelen getroffen
o het verbod van dranken in glazen recipiënten buiten de afgebakende terrassen.
. het verbod op sterke dranken
¡ het verbod op het meebrengen van eigen dranken
. het verbod op het meebrengen van rugzakken en grote tassen
¡ het bezit en gebruik van pyrotechnische middelen, vuunruerk en rookbommen is
verboden
5.3.2. Bovenstaande verboden die nog niet sanctioneerbaar zouden zijn door het algemeen
politiereglement dienen voorwerp uit te maken van een specifiek GAS-reglement.
5.4. Algemene veiligheid:
5.4.1. Voorafgaandelijk zal een grondige sweep van de evenementenzone gebeuren door de lokale
politie alvorens deze wordt open gesteld voor het publiek.

5.4.2. De netto-oppervlakte van de evenementenzone bedraagt ongeveer 800 m2 waardoor de
maximum bezetting vastgelegd wordt op 2.400 toeschouwers. De terrassen die mogelijks
opgesteld worden op de parkeerstroken langs Markt 1 tot Markt 16 vallen hierbuiten.
5.4.3. ln de evenementenzone mogen geen losse obstakels geplaatst worden. ln een mailwijst
DAO (operaties inzake bestuurlijke politie) op het feit dat het van groot belang is dat de politie bij
een dergelijk evenement een risicoanalyse uitvoert. Hierbij kunnen de aanbevelingen van het
permanent Comité van de Raad van Europa gebruikt worden als leidraad.
5.4.4. Het voorzien van een duidelijke afbakening van het terrein waar het evenement zal
plaatsvinden om een toegangscontrole mogelijk te maken met specificatie wie hiervoor zal instaan
Hiertoe al het gedeelte ceremonieplein, marktplein en de strook Markt 2 tot en met Markt 16
volledig worden afgeslotenvan de N9 d.m.v. een bufferzone (dubbele rij aaneengesloten nadars
met er tussen een vrije ruimte van minstens EEN meter).
5.4.5. Naar mobiliteitsmanagement dient er voorzien te worden in een fietsenstalling op het
ceremonieplein (al dan niet bewaakt), de opstelling ervan mag de toegang voor de brandweer op
het ceremonieplein niet hinderen.
Voor de personenwagens verliest men de volledige capaciteit van het marktplein. Parkeren in de
onmiddellijke omgeving zal dienen te gebeuren op het Krügercomplex. De buurtbewoners uit de
Kerkstraat, Kerkplein en Markt 2 tot Markt 16 zullen hinder ondervinden van de verkeer
belemmerende maatregelen.

5.4.6. De opstelling van het scherm op het ceremonieplein dient te gebeuren op de scheiding van
het marktplein/ceremonieplein maar mag de toegang voor de brandweer niet belemmeren op het
ceremonieplein.
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5.4.7. Na elke wedstrijd dient men de opstelling op de gebruikte site te verwijderen indien dit hinder
zou verootzaken voor andere evenementen, voor de opnet of voor passanten. De organisator dient
in te staan voor de opnet van de gebruikte pleinen en straten.
5.4.8. Het is aangewezen om bij het veiligheidspersoneel medisch getraind personeel te hebben of
een beroep te doen op personeelsleden van het Rode Kruis.
5.4.9. Uit veiligheidsoverwegingen is het ten sterkste aangewezen om de fontein droog te zetten.
5.5. lnzet politie:
5.5.1. Er zal een extra inzet nodig zijn van minimum 4 politieambtenaren per avond voor de duur
van minimum 06 uur. Bijkomend wordt er een CP Ops opgericht in het stadhuis denruijze dat er een
goed zicht is op de plaats van het evenement en er een afgeschermde zone kan gecreëerd
worden. Vertegenwoordigers van brandweer, politie, medisch personeel en de organisatie zullen
hierin vertegenwoord igd zijn.

5.5.2. Er dient per avond een tijdelijk politiereglement te worden opgesteld. Dit reglement dient
men kenbaar te maken aan het publiek.
5.5.3. Al naar gelang het land van herkomst van de 'tegenparlij' zal de mogelijke opkomst van hun
supporters binnen onze zone geëvalueerd worden.

5.5.4. Bovenstaand advies zal aangepast worden indien er nieuwe aanbevelingen komen van het
FOD Binnenlandse Zaken, het OCAD of na de evaluatie van elke wedstrijd.
Namens het college,
Koen Loete
bu rgem eester-voorzitter

Meike Van Grembergen
Algemeen directeur

Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de algemeen directeur
(art. 126 nieuwe gemeentewet)
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