STAD MECHELEN
BESLUITEN BURGEMEESTER – Uittreksel
Vergadering van 10 juni 2021

Aanwezig:

1.

Alexander Vandersmissen, burgemeester

Bestuurlijk Beheer. Politieverordening van de burgemeester,
uitgevaardigd bij hoogdringendheid op 10 juni 2021, naar aanleiding
van de betoging van de nationalistische beweging Voorpost op 13 juni
2021 op het grondgebied van de stad Mechelen.

Motivering
DE STAD MECHELEN,
DE BURGEMEESTER VAN DE STAD MECHELEN,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikelen 134 §1 en 135 §2;
Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63;
Gelet op de Wet op het politieambt, artikelen 5/6, 14 en 30;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer;
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals laatst gewijzigd bij ministerieel
besluit van 4 juni 2021, in het bijzonder artikelen 15 §1, 26 en 27;
Gelet op de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de stad Mechelen, in het bijzonder
artikel 217 e.v.;
Gelet op de bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de
overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatische
werkende toestellen, in het bijzonder artikel 25;
Overwegende dat de aanvraag voor een dynamische betoging van de nationalistische
beweging Voorpost op 13 juni 2021 op het grondgebied van de stad Mechelen, mits naleving
van strikte voorwaarden, werd toegestaan bij beslissing van de burgemeester van 3 juni 2021;
Overwegende dat er overeenkomstig artikel 15§1 van het ministerieel besluit van 28 oktober
2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken, zoals laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 4 juni 2021, door de burgemeester
enkel toelating werd gegeven voor een dynamische betoging georganiseerd door de
nationalistische beweging Voorpost van maximaal 200 deelnemers;
Overwegende dat de reisweg van de toegelaten betoging op voorhand als volgt werd
vastgelegd: Start Veemarkt - Sint-Pietersberg – Augustijnenstraat - (R) Meysburg - (L)
Leermarkt - (R) Hazestraat – Bruul – Brug – Graaf Van Egmontstraat – Kardinaal Mercierplein
– Coxiestraat -Stationsstraat;
Overwegende dat de organisatoren van deze toegelaten betoging wensen te protesteren tegen
de veroordeling van 4 leden van de nationalistische beweging Voorpost voor het aanzetten tot
haat en geweld tegen de moslimgemeenschap wegens het vertonen van een spandoek op de

Grote Markt van Mechelen waarop ‘stop islamisering’ stond te lezen, daar de organisatoren van
oordeel zijn dat deze veroordeling indruist tegen het recht op vrije meningsuiting;
Overwegende dat aan de organisatoren van deze betoging verschillende voorwaarden werden
opgelegd met het oog op het vlotte en veilige verloop van de betoging, het vermijden van
strafrechtelijke feiten, het voorkomen van inbreuken op de openbare orde en de vrijwaring van
ieders rechten en vrijheden;
Overwegende dat gelet op het voorwerp en de aard van de betoging onder meer werd
opgelegd dat er absoluut geen enkele haatdragende of discriminerende uiting of handeling
toegelaten wordt die indruist tegen de wet van 30/07/1981 ter bestraffing van bepaalde door
racisme en xenofobie ingegeven daden en/of de wet van 10/05/2007 ter bestrijding van
bepaalde vormen van discriminatie;
Overwegende dat, ondanks de inspanningen van de organisator om dit te vermijden, het zich
manifesteren van dergelijke verboden haatdragende of discriminerende uitingen of
handelingen voor, tijdens of na de betoging, gelet op de aanleiding van de betoging, geenszins
kunnen worden uitgesloten;
Overwegende dat het plaatsvinden van dergelijke verboden haatdragende of discriminerende
uitingen of handelingen tot oproer kunnen leiden waardoor de openbare veiligheid, de
openbare rust en de openbare gezondheid ernstig in het gedrang kunnen komen;
Overwegende dat wegens het voorwerp en de aard van de betoging het risico op de mogelijke
verstoring van de openbare orde zowel voor, tijdens als na de betoging derhalve als reëel en
ernstig wordt ingeschat;
Overwegende dat dit risico op ernstige ordeverstoring geldt op meerdere plaatsen en dus
verspreid is over het ganse grondgebied van de stad Mechelen;
Overwegende eveneens dat op zondag 13 juni 2021 ook verschillende activiteiten zullen
plaatsvinden naar aanleiding van het Europees kampioenschap voetbal 2021, waaronder de
uitzending van de wedstrijden in groepsverband op de horecaterrassen;
Overwegende dat sinds 9 juni 2021 ook de eerste fase van het zogenaamde Zomerplan, zoals
nader gedefinieerd in het Overlegcomité van 11 mei 2021, en de daarbij horende
versoepelingen wat betreft de coronamaatregelen voor horeca-activiteiten en de organisatie
van evenementen, in werking is getreden;
Overwegende dat voorgaande impliceert dat er naast de toegelaten betoging, ook
voetbalgerelateerde activiteiten en andere bijeenkomsten zullen doorgaan, die gepaard gaan
met een grote volkstoeloop, ter gelegenheid waarvan de openbare veiligheid, de openbare rust
en de openbare gezondheid ernstig in het gedrang kunnen komen en die eveneens een zekere
inzet van de veiligheidsdiensten vergen;
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 dat ik als burgemeester wettelijk verplicht ben om alle dringende en
noodzakelijke maatregelen te nemen om de openbare veiligheid en rust in het algemeen, en
de openbare veiligheid en rust van de bezoekers en inwoners van Mechelen in het bijzonder,
op een adequate manier te vrijwaren;
Overwegende dat er met het oog op de vrijwaring van de openbare rust, gezondheid en
veiligheid dringende bijkomende maatregelen dienen getroffen te worden;

Overwegende dat ieder uitstel van het nemen van deze maatregelen een ernstig gevaar op
vlak van de openbare veiligheid, rust en gezondheid zou kunnen opleveren voor de inwoners
en bezoekers van de stad Mechelen;
Overwegende dat de toegelaten betoging reeds doorgaat op 13 juni 2021, en derhalve voor
het aannemen van deze maatregelen niet gewacht kan worden op de eerstvolgende
gemeenteraad die plaatsvindt op 28 juni 2021;
Overwegende dat deze verordening onmiddellijk vervalt indien zij door de raad in de
eerstvolgende vergadering niet wordt bekrachtigd;

Besluit:
Artikel 1. Voorwaardelijke toelating dynamische betoging
§1. Deelname aan de dynamische betoging van de nationalistische beweging Voorpost op 13
juni 2021 wordt toegelaten mits naleving van de aan de organisator opgelegde voorwaarden
en uitsluitend binnen de periode waarbinnen de vastgelegde reisweg wordt afgelegd, die als
volgt is bepaald: Start Veemarkt - Sint-Pietersberg – Augustijnenstraat - (R) Meysburg - (L)
Leermarkt - (R) Hazestraat – Bruul – Brug – Graaf Van Egmontstraat – Kardinaal Mercierplein
– Coxiestraat – Stationsstraat.
§2. Met uitzondering van de in §1 toegelaten betoging, wordt er op zondag 13 juni 2021 geen
enkele andere statische of dynamische betoging toegelaten op het grondgebied van de stad
Mechelen.
Artikel 2. Horecaterrassen
§1. Voor, na of tijdens de in artikel 1 toegelaten betoging is het verboden te betogen op de
horecaterrassen op het grondgebied van de stad Mechelen, ongeacht of deze gelegen zijn op
de in artikel 1 vastgelegde reisweg.
§2. Voor, na, of tijdens de in artikel 1 toegelaten betoging is het verboden om vlaggen en
spandoeken van gelijk welke aard zichtbaar uit te hangen of te vertonen op de horecaterrassen
op het grondgebied van de stad Mechelen. Dit verbod is niet van toepassing in het kader van
activiteiten op de horecaterrassen met betrekking tot het Europees kampioenschap voetbal
2021 die toegelaten zijn krachtens en overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in de
politieverordening van de burgemeester van 4 juni 2021 betreffende het vertonen van één of
meerdere wedstrijden tijdens het Europees kampioenschap voetbal 2021.
Artikel 3. Parkeerverbod
Op zondag 13 juni 2021 van 10.00u tot 17.00u is het verboden te parkeren in volgende
straten:
Sint- Pietersberg;
Augustijnenstraat tussen Sint-Pietersberg en Meysbrug ;
Meysbrug ;
Leermarkt tussen Blaasbalgstraat en Hazestraat;
Graaf Van Egmontstraat;
Coxiestraat ;
Stationsstraat tussen Coxiestraat en Arsenaalstraat;
Leopldstraat tussen huisnummer 19 en 37.
Dit parkeerverbod wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door middel van
verkeersborden E1.
Artikel 4. Sancties en maatregelen
§1. Voor zover andere reglementeringen in geen specifieke sanctionering voorzien, worden
inbreuken op de artikelen 1 en 2 van deze verordening gesanctioneerd met een
administratieve geldboete overeenkomstig de bepalingen opgenomen in artikel 217 en
volgende van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de stad Mechelen.
§2. Inbreuken op artikel 3 van deze verordening worden gesanctioneerd met een
administratieve geldboete overeenkomstig de bepalingen opgenomen in artikel 25 en afdeling

5 van de bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatische werkende
toestellen.
§3. Activiteiten die indruisen tegen de bepalingen van dit besluit en/of andere wetgeving
zullen, naast de sanctionering voorzien in dit artikel, onmiddellijk op politiebevel stopgezet
worden waarbij eventuele attributen onmiddellijk verwijderd dienen te worden. Indien aan het
bevel geen gevolg wordt gegeven, zal dit gebeuren op kosten en risico van de organisator
en/of aangestelde of verantwoordelijke.
§ 4. Indien blijkt dat de toegelaten activiteit een inbreuk vormt op de openbare rust, veiligheid
of gezondheid, kunnen de politie en de burgemeester binnen hun bevoegdheden te allen tijde
de vereiste en noodzakelijke maatregelen treffen.
Artikel 5. Controle
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 6. Bekendmaking en inwerkingtreding
Deze verordening zal worden bekend gemaakt via de stedelijke website, treedt in werking op
13 juni 2021 en is van toepassing tot en met 14 juni 2021 00.00u.
Artikel 7. Bekrachtiging en kennisgeving
Deze verordening zal onverwijld worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter bekrachtiging op
haar eerstvolgende vergadering en wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de gouverneur
van Antwerpen. Een afschrift van deze verordening wordt bezorgd aan de bestendige deputatie
van de provincieraad, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan de
politierechtbank.
Artikel 8. Beroep
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60) dagen na
bekendmaking ervan, 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.
Namens de burgemeester:
De burgemeester
(get.) Alexander Vandersmissen

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE BURGEMEESTER:

Bij verordening:

Erik Laga
algemeen directeur

Mechelen, 10 juni 2021

Alexander Vandersmissen
burgemeester wd.

