Politieverordening bij hoogdringendheid tot instelling van een
restrictieperimeter bij de voetbalwedstrijd KRC Mechelen – E. Aalst dd.
24 april 2016 om 15.00 uur.
DE BURGEMEESTER VAN DE STAD MECHELEN,
Juridische grond:
- De Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, in het
bijzonder het artikel 2, 9°, ingevoegd bij Wet van 10 maart 2003,
- De artikelen 119 en 135 par. 2 van de Nieuwe Gemeentewet;
Aangezien dat in het ‘Oscar van Kesbeeck Stadion’ de wedstrijd van KRC Mechelen – E.
Aalst gespeeld wordt op 24 april 2016, een wedstrijd die behoort tot de reguliere
nationale competitie derde klasse reeks A, een competitie waarop de Wet van 21
december 1998, gewijzigd bij de wetten van 10 maart 2003, 27 december 2004 en 25
april 2007, betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden gedeeltelijk van toepassing
is;
Aangezien dat deze voetbalwedstrijd kan gepaard gaan met een grote volkstoeloop, ter
gelegenheid waarvan de openbare veiligheid en de openbare rust ernstig in het gedrang
kunnen komen;
Aangezien dat het een voetbalwedstrijd met verhoogd risico betreft, zich personen met
hetzij een burgerrechtelijk stadionverbod, hetzij een administratief stadionverbod, een
gerechtelijk stadionverbod of een stadionverbod als beveiligingsmaatregel zoals bedoeld
in de Wet van 21 december 1998, gewijzigd zoals hierboven vermeld, betreffende de
veiligheid bij voetbalwedstrijden, zouden kunnen ophouden in de periferie van het ‘Oscar
van Kesbeeck Stadion’ ;
Aangezien dat deze personen, hetzij alleen, hetzij in groep, door hun opruiend gedrag
een bedreiging kunnen vormen voor de openbare veiligheid en de openbare rust op de
openbare weg of in de openbare plaatsen in de periferie van het ‘Oscar van Kesbeeck
Stadion’, en dit zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd;
Aangezien, gezien de huidige stand van de competitie, deze wedstrijd bepalend kan zijn
voor KRC Mechelen inzake de degradatie van de club naar een lagere klasse;
Aangezien dat de gemeenten tot taak hebben te voorzien, ten behoeve van de inwoners,
in een goede politie, door het tegengaan van inbreuken op de openbare rust zoals
vechtpartijen en twisten met volkstoeloop op straat, tumult verwekken in plaatsen van
openbare vergadering, nachtgerucht en nachtelijke samenscholingen die de rust van de
inwoners verstoren, en door het handhaven van de orde op plaatsen waar veel mensen
samenkomen;
Aangezien dat het, gelet op het bovenstaande, noodzakelijk is om alle nuttige
maatregelen te nemen die de gebeurlijke verstoring van de openbare orde naar
aanleiding van deze voetbalwedstrijden kunnen voorkomen dient een politieverordening
te worden opgesteld.
Besluit:
Artikel 1:
Ter gelegenheid van de voetbalwedstrijd KRC Mechelen – E. Aalst, die gespeeld wordt op
24 april 2016 om 15:00 uur wordt een restrictieperimeter in plaats gesteld. Deze

restrictieperimeter is van kracht van 3 uur voor aanvang van de wedstrijd tot 3 uur na
afloop van de wedstrijd. Deze restrictieperimeter omvat volgende straten gelegen op het
grondgebied van de stad Mechelen:
- Oscar van Kesbeeckstraat;
- Elektriciteitstraat;
- Schorsmolenstraat;
- Krankenvelden;
- Oude Antwerpsebaan tussen het kruispunt met de Antwerpsesteenweg en het kruispunt
met Krankenvelden;
- Antwerpsesteenweg tussen Overheide en Eikestraat
- M. Sabbestraat;
- Oude Liersebaan tussen het kruispunt met de M. Sabbestraat en het kruispunt met de
Schijfstraat.
Artikel 2:
Onverminderd de toepassing van artikel 21 van de Wet van 21 december 1998, gewijzigd
zoals hierboven beschreven, betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, is de
aanwezigheid, omwille van en ter gelegenheid van de voetbalwedstrijd KRC Mechelen –
E. Aalst, van personen die het voorwerp uitmaken van een burgerrechtelijk
stadionverbod, een administratief stadionverbod, een gerechtelijk stadionverbod of een
stadionverbod
als
beveiligingsmaatregel,
strikt
verboden
binnen
deze
restrictieperimeter op de dag en de tijdstippen zoals bepaald in art.1 van dit besluit.
Artikel 3:
Personen met een stadionverbod die zich, omwille van en ter gelegenheid van de
voetbalwedstrijd KRC Mechelen – E. Aalst, op de dag en tijdstippen zoals vermeld in art
1. in de publieke ruimte binnen de restrictieperimeter bevinden, kunnen door de politie
verwijderd worden en/of bestuurlijk aangehouden worden overeenkomstig de
modaliteiten vervat in art. 31 van de Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.
Artikel 4:
Op de dag waarop de voetbalwedstrijd KRC Mechelen – E. Aalst gespeeld wordt in het
‘Oscar van Kesbeeck Stadion’, is het, vanaf 3 uren vóór de aanvang van de wedstrijd tot
3 uren na afloop van de wedstrijd, binnen de restrictieperimeter zoals vastgesteld in
art. 1, verboden om op de openbare weg of op openbare plaatsen dranken te verkopen,
te bezitten of te verbruiken die vervat zijn in flessen, glazen of metalen recipiënten of
enig ander materiaal dat, indien gebruikt als projectiel, schade kan berokkenen aan
personen, dieren, roerende en onroerende eigendommen. De verkoop van geopende
metalen recipiënten wordt toegestaan.
In voorkomend geval, kunnen de dranken, materialen of inrichtingen in beslag genomen
worden overeenkomstig de modaliteiten vervat in art. 30 van de Wet van 5 augustus
1992 op het politieambt.
Artikel 5:
In de restrictieperimeter dienen de uitbaters van alle openbare drankgelegenheden
vanaf 2 uur voor het begin van de wedstrijd enkel nog drank schenken in niet-glazen
recipiënten en dienen zij de glazen aanwezig in hun herberg af te schermen.
Artikel 6:
Deze verordening is op 24 april 2016 van toepassing.
Artikel 7:
Deze verordening
gemeentedecreet.
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Artikel 8:
Overtredingen van de bepalingen vervat in deze verordening worden, onverminderd de
toepassing van de Wet van 21 december 1998 , gewijzigd zoals hierboven vermeld
betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden en zijn uitvoeringsbesluiten, bestraft met
een administratieve geldboete ten bedrage van maximum 250 euro overeenkomstig de
procedure bepaald bij titel 6 van de algemene bestuurlijke politieverordening van 1 juni
2006.
Artikel 9:
Afschrift van huidige politieverordening 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.
Artikel 10:
Huidige politieverordening wordt aan de eerstvolgende gemeenteraad voorgelegd ter
bekrachtiging.
Mechelen, 13 april 2016
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