Politieverordening bij hoogdringendheid inzake de openbare orde, rust en veiligheid,
naar aanleiding van de heropening van de horeca tijdens de corona epidemie.

De BURGEMEESTER VAN DE STAD MECHELEN,
Gelet op de Algemene Bestuurlijke politieverordening van de stad Mechelen;
Gelet op de artikels 134 par. 1 en 135 par. 2 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad d.d. 03/06/2020;
Gelet op de beslissing van de burgemeester over de heropstart van de horeca tijdens de
corona epidemie d.d. 04/06/2020;
Overwegende dat er noodzakelijkheid bestaat over te gaan tot het nemen van meerdere
tijdelijke maatregelen ter vrijwaring van de openbare orde, rust en veiligheid naar
aanleiding van de opening van de winkels tijdens de corona epidemie;
Overwegende dat deze opening gepaard gaat met een grote volkstoeloop waarvan de
openbare orde, rust en veiligheid ernstig in het gedrang kan komen.

Besluit:
Artikel 1:
Op de Vismarkt en in de Nauwstraat zijn fietsen, al of niet bereden, verboden en dit elke
dag tussen 11.30 en 01.00 uur ’s nachts vanaf 8 juni 2020 tot einde corona epidemie.
Niet bereden fietsen in voornoemde straten worden verwijderd op straffe van ambtshalve
verwijdering op risico en kosten van de overtreder.
Artikel 2:
Huidige verordening treedt in werking op 8 juni 2020 en blijft van kracht tot einde van de
corona epidemie.
Artikel 3:
Huidige verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet
Lokaal Bestuur.
Artikel 4:
Overtredingen van onderhavig besluit zullen worden bestraft worden met een
administratieve geldboete ten bedrage van maximum 350 euro overeenkomstig de
procedure bepaald bij titel 6 van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening.
Artikel 5:
Afschrift van huidige verordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg

en de Politierechtbank te Mechelen en aan de sanctionerend ambtenaar in het kader van
de Gemeentelijke Administratieve Sancties.

Mechelen, 5 juni 2020

Alexander VANDERSMISSEN
Burgemeester wd.

