uittreksel uit het register
van de gemeenteraadszittingen
Gemeenteraad
27 juni 2011

Gemeentelijke administratieve sancties - bepalingen in het “gecoördineerd
politiereglement evenementen politiezone Meetjesland Centrum” die aanleiding
kunnen zijn voor een administratieve sanctie.

aanwezig Koen Loete - burgemeester-voorzitter;

Freddy Depuydt, Dirk Van de Velde, Ann Van den Driessche, Rita De Coninck en Erik Matthijs - schepenen;
Danny Smessaert - schepen / voorzitter OCMW, zonder stemrecht;
Jaak De Muynck, Josiane De Decker, Janvier Buysse, Paul Wille, Christophe De Waele, Nicole De Munter, Wilfried
Van Durme, Luc Vandevelde, Marianne De Baedts, Lutgarde De Jaeger, Odette Van Hamme, Freddy De Weerdt,
Rosita Meiresonne, Filip Lecompte, Caroline D’Aubioul, Paul Van Hijfte-Ysebaert, Lindsay Bauwens, Wilfried Van
Kerrebroeck en Patricia Segers - gemeenteraadsleden;
Meike Van Grembergen - stadssecretaris;

De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 42 § 3, alsook op de artikelen 248 t.e.m.
260 betreffende het bestuurlijk toezicht ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119bis en 135§2 ;
Gelet op de wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998 ;
Gelet op de wet tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties van 13 mei 1999 ;
Gelet op het koninklijk besluit van 7 januari 2001 tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing
van de ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999,
betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties ;
Gelet op de wet van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet ;
Gelet op de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet ;
Gelet op het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van de
minimumvoorwaarden waaraan de gemeenteambtenaren moeten voldoen, zoals bepaald in
artikel 199bis, §6, tweede lid, 1° van de nieuwe gemeentewet ;
Gelet op de omzendbrief OOP30 van 3 januari 2005 aangaande de uitvoering van de wetten
van 13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot
wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe
gemeentewet en van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet ;
Gelet op het koninklijk besluit van 17 maart 2005 tot vaststelling van de inwerkingtreding van de
wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet ;
Gelet op de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de wet van 17 juni 2004 ;

Gelet op zijn beslissing dd. 25 februari 2009 houdende gemeentelijke administratieve sancties bepalingen in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo die aanleiding kunnen zijn voor een
administratieve sanctie - goedkeuring;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21 februari 2011 houdende goedkeuring van het
gecoördineerd politiereglement “evenementen” voor de politiezone Meetjesland Centrum;
Overwegende dat in dit gecoördineerd politiereglement gemeentelijke administratieve sancties
worden voorzien, die bijgevolg ook in onze GAS-reglementering dienen te worden opgenomen;
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de bepalingen in het gecoördineerd politiereglement
“evenementen” voor de politiezone Meetjesland Centrum, die -voor wat de stad Eeklo betreft- een
aanleiding kunnen zijn voor een administratieve sanctie:
HOOFDSTUK 1: DE OPENBARE RUST
Afdeling 2 - Het organiseren van een evenement
Onderafdeling 4 - Sluitingsuur
Artikel 12
§1. De sluiting van evenementen is bepaald van 04.00u tot 06.00 uur.
§2. Om 04.00 uur worden alle lichten aangeschakeld, de muziek uitgeschakeld en het
verkopen en/of aanbieden van drank gestopt.
§3. Elke organisator moet ervoor zorgen dat alle personen, vreemd aan zijn inrichting, deze
hebben verlaten ten laatste om 04.15 uur. Wanneer de politie vermoedt dat na het
sluitingsuur dergelijke personen er zich bevinden, zal de politie de uitbater of organisator
verzoeken de deur of toegang te openen.
§4. De vermelding van het sluitingsuur zal door de zorgen van de organisator op een
duidelijke en zichtbare plaats voor het publiek uitgehangen worden.
Artikel 12bis
§1. De sluiting van een fuif is bepaald om 04.00 uur.
§2. Afbouw van de fuiven:
3.30 uur geen opzwepende muziek meer  rustige. Alsook stoppen met verkoop
van drankbonnetjes.
3.45 uur wordt er geen drank meer geschonken en worden de lichten
aangeschakeld.
4.00 uur wordt de muziek uitgeschakeld.
4.15 uur moet elke organisator ervoor zorgen dat alle personen, vreemd aan deze
inrichting, deze hebben verlaten.
§3. Het sluitingsuur en de afbouw van de fuif moet door de organisator op een duidelijke en
zichtbare plaats voor het publiek uitgehangen worden.
Onderafdeling 6 - Afvalarme en propere evenementen
Artikel 17
§1. Alle standhouders op een evenement zijn tijdens de duur van het evenement gehouden
de hun toegewezen standplaats te reinigen.
§2. Na het beëindigen van het evenement moet de organisator en standhouders binnen de
24 uur het evenemententerrein en eventuele parkeerterreinen volledig hebben opgeruimd.
§3. Afval mag niet achtergelaten of gedeponeerd worden aan of in openbare vuilnisbakken.

§4. Indien het terrein van het evenement en de eventuele parkeerterreinen niet werden
opgeruimd zoals bepaald in §2 en §3, kan de gemeente ambtshalve de opruiming laten
gebeuren en de factuur voor de opruimkosten, vermeerderd met administratieve kosten, via
facturatie verhalen op de organisator.
Onderafdeling 7 - Aanplakken en plaatsen van tijdelijke reclame- en bewijzeringsborden
Artikel 18
Het college van burgemeester en schepenen stelt de plaatsen van het openbaar domein
vast waar iedereen mag aanplakken. Het is verboden om op andere plaatsen aan te
plakken, tenzij het uitdrukkelijk aanwijst.
Artikel 19
Het hangen van affiches op gemeentelijke aanplakborden is onderworpen aan volgende
voorwaarden:
1/ op eenzelfde kant van de gemeentelijke aanplakborden mogen de aangebrachte affiches
niet meer dan 0,5 m² plaats innemen.
2/ het aanplakken van affiches mag gebeuren vanaf 14 dagen voor de datum van de
activiteit of evenement.
3/ aanplakkers mogen de affiches die een activiteit of evenement op een vaste datum
aankondigen niet overplakken vóór deze datum voorbij is. De affiches die geen
aankondiging bevatten van een activiteit of evenement op een bepaald tijdstip zullen door
de aanplakkers met een datumstempel worden bekleed en mogen niet worden overplakt,
tenzij na het verstrijken van een termijn van vijf kalenderdagen na de datum in
datumstempel.
4/ het is verboden de affiches af te rukken, ze te bevuilen of onleesbaar te maken, of er
meldingen of tekeningen op aan te brengen.
Artikel 20
§1. Het plaatsen van tijdelijke reclame- en/of bewegwijzeringsborden op het openbaar
domein langs gemeentewegen is mogelijk voor een activiteit of evenement die plaatsvindt
binnen de gemeente.
§2. De reclame- en/of bewegwijzeringsborden die op het openbaar domein langs
gemeentewegen worden geplaatst, moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
1/ De borden mogen niet groter zijn dan 0,5 m².
2/ De borden moeten op een korte stok in de grond worden geplaatst en mogen niet
bevestigd worden aan palen, aanplantingen, bomen, straatmeubilair, verkeerssignalisatie,
muren, omheiningen, bouwwerken, monumenten.
3/ De borden mogen niet geplaatst worden op ronde punten.
4/ De plaatsing van de borden dient zodanig te gebeuren zodat dit geen belemmering vormt
voor het verkeersoverzicht.
5/ De plaatsing van de borden mag gebeuren vanaf 14 dagen voor de datum van de
activiteit of het evenement.
6/ De borden dienen ten laatste 1 week na de activiteit verwijderd te worden.
Artikel 2
Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het
gemeentedecreet. Deze verordening treedt in werking vanaf de vijfde dag na de bekendmaking
ervan.
Namens de gemeenteraad:
Meike Van Grembergen
stadssecretaris

Koen Loete
burgemeester-voorzitter
Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de stadssecretaris
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

