Politieverordening bij hoogdringendheid van 11 september 2020
DE STAD MECHELEN,
DE BURGEMEESTER VAN DE STAD MECHELEN,
Gelet op artikel 134 §1 en 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op artikel 217 e.v. van de gecoördineerde versie van de algemene bestuurlijke
politieverordening van de stad Mechelen;
Overwegende dat de stad Mechelen op 1 september 2020 in kennis werd gesteld van het
plaatsvinden van een protestmars te Mechelen op 13 september 2020 met mogelijk 10.000
deelnemers;
Overwegende dat de burgemeester het plaatsvinden van deze protestmars expliciet heeft
verboden omdat de voorgenomen betoging niet voldeed aan de vereisten die thans worden
opgelegd in artikel 11 en 13 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals
laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 22 augustus 2020. Zo werd het maximaal aantal
te verwachten personen ruimschoots overschreden, was er geen sprake van een statische
betoging, en werd er geen plan van aanpak voorgelegd om de betoging op een veilige wijze
te laten plaatsvinden;
Overwegende dat er bij een gelijkaardige niet-toegelaten manifestatie in Oostende
racistische spreekkorren werden geuit en dat de aangevraagde manifestatie te Mechelen
een duidelijke link heeft met de manifestatie in Oostende;
Overwegende dat verschillende personen, waaronder de organisator van de manifestatie,
actief blijven oproepen om toch te komen manifesteren in Mechelen op zondag 13
september 2020, ondanks het verbod van de burgemeester;
Overwegende dat verschillende personen, waaronder eveneens personen die deelnamen
aan de manifestatie te Oostende, op de sociale media hebben aangegeven deel te nemen
aan de verboden manifestatie te Mechelen;
Overwegende dat ook de “harde kern(en)” van een aantal supportersclubs van
voetbalploegen de oproep van de organisator om, ondanks het verbod, toch te manifesteren
te Mechelen hebben opgevist, onderling delen en deze “liken”;
Overwegende dat het risico op verstoring van de openbare orde derhalve reëel en ernstig is;
Overwegende dat het plaatsvinden van de verboden manifestatie eveneens gepaard gaat
met een grote volkstoeloop, ter gelegenheid waarvan de openbare veiligheid, de openbare
rust en de openbare gezondheid ernstig in het gedrang kunnen komen;

Overwegende dat het risico op ernstige ordeverstoring geldt op meerdere plaatsen en dus
verspreid is over het ganse grondgebied van de Stad Mechelen;
Overwegende dat bijeenkomsten, waarbij geen voorzorgen worden genomen ten aanzien
van de beperking van de verdere verspreiding van het COVID-19 virus en die niet voldoen
aan de hierboven vermelde bepalingen van het ministerieel besluit van 30 juni 2020, een
reëel gevaar vormen voor de verdere verspreiding het coronavirus COVID-19 en derhalve
een verhoogde reële en urgente bedreiging vormen voor de openbare volksgezondheid;
Overwegende 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 verwekt 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;
Overwegende de dringende noodzakelijkheid om de nodige maatregelen te treffen in het
belang van de vrijwaring van de openbare veiligheid, rust en openbare gezondheid;
Overwegende dat ieder uitstel van het nemen van deze maatregelen een ernstig gevaar op
vlak van de openbare veiligheid en gezondheid zou kunnen opleveren voor de inwoners en
bezoekers van de stad Mechelen, en het advies van de gemeenteraad derhalve niet kan
worden afgewacht;
Overwegende dat dit besluit door de gemeenteraad moet worden bevestigd op de
eerstvolgende vergadering, op straffe van verval;
Besluit
Artikel 1. Samenscholingen van meer dan 5 personen in de openbare ruimte en in elke voor
het publiek toegankelijke plaats op het grondgebied van de stad Mechelen zijn verboden op
13 september 2020 van 6u ’s morgens tot 21u ’s avonds.
Artikel 2. Het samenscholingsverbod zoals vermeld in artikel 1 van deze verordening is niet
van toepassing voor bijenkomsten die toegelaten zijn krachtens en overeenkomstig de
voorwaarden opgenomen in artikel 11 §2 t.e.m. § 6 van het ministerieel besluit van 30 juni
2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken, zoals laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 22 augustus 2020.
Artikel 3. Aan de korpschef van de Lokale Politie Mechelen – Willebroek wordt de opdracht
gegeven om het nodige te doen om te controleren of deze verordening wordt nageleefd.
Artikel 4. Het niet naleven van de maatregelen bevolen bij deze verordening wordt bestraft
met een administratieve geldboete overeenkomstig de bepalingen opgenomen in artikel 217
en volgende van de algemene bestuurlijke politieverordening van de stad Mechelen.

Artikel 5. Deze verordening zal worden bekend gemaakt via de stedelijke website.
Artikel 6. Deze verordening zal onverwijld worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter
bekrachtiging op haar eerstvolgende vergadering.
Artikel 7. Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60)
dagen na ontvangst, een verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de
afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het ondertekende verzoekschrift kan
per aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040
Brussel worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
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