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Grondgebiedszaken - Vaststellen bijzondere politieverordening betreffende de 
organisatie van activiteiten tijdens het EK voetbal 2021, de Olympische Spelen en 
de Ronde van Frankrijk

Deze politieverordening stelt de voorwaarden vast waaraan de uitbater en/of 
aangestelde van een horecazaak of de organisator en/of aangestelde van een evenement 
dient te voldoen, ingeval zij één of meerdere wedstrijden tijdens het EK voetbal 2021, de 
Olympische Spelen en de Ronde van Frankrijk in groepsverband vertonen al dan niet 
gepaard met gerelateerde activiteiten. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze verordening vast te stellen. 

De gemeenteraad, 

Bevoegdheid
Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 
Nieuwe Gemeentewet van 26 mei 1989, artikel 119 en artikel 135§2 

Juridisch kader
Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2021 betreffende vaststellen van de 
algemene politieverordening (APV) 

Motivering



De gemeentelijke politieverordeningen beogen de handhaving van de openbare materiële 
orde. 
De gemeenten hebben ook tot taak te voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een 
politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op 
openbare wegen en in plaatsen en in openbare gebouwen. 
De gemeenteraad kan gemeentelijke administratieve straffen en sancties opleggen. 
Naast de algemene politieverordening kan de gemeenteraad ook bijzondere 
politieverordeningen vaststellen met het oog op het handhaven van de openbare orde op 
welbepaalde plaatsen op het grondgebied of voor bepaalde situaties. 
Het vertonen van beelden van voetbalwedstrijden van het EK, de Olympische Spelen en 
de Ronde van Frankrijk voor een ruimer publiek of in groepsverband kunnen een 
bijkomend risico inhouden voor de openbare orde en veiligheid op het grondgebied van 
de gemeente Oosterzele. Daarom is het noodzakelijk om een vergunningsplicht op te 
leggen voor de vertoning van deze evenementen voor een ruimer publiek of in 
groepsverband en voor andere publiekelijke evenementen die daarmee verband houden. 
Daarnaast is het voor de gemeente en de politie noodzakelijk om een inschatting te 
kunnen maken van het risico op verstoring van de openbare orde en veiligheid in de 
periode van deze evenementen en de mogelijkheid om passende maatregelen te nemen.

Besluit

Artikel 1: De bijzondere politieverordening betreffende de organisatie van activiteiten 
tijdens EK voetbal 2021, de Olympische Spelen en de Ronde van Frankrijk, als bijlage bij 
dit besluit, wordt vastgesteld. 
Artikel 2: De burgemeester wordt met de uitvoering van dit besluit belast. 
Artikel 3: De politieverordening treedt onmiddellijk in werking. 

Dit punt wordt aangenomen met:
Eénparigheid van stemmen
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