STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 28 juni 2021 - Openbare zitting
Aanwezig:

3.

Fabienne Blavier, voorzitter
Alexander Vandersmissen, burgemeester wd.
Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn
Sif f er, Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco,
schepenen
Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François, Karel Geys,
Hamid Rif f i, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Jan Verbergt, Tine
Van den Brande, Anne Delvoye, Ingrid Kluppels, Bert Delanoeije, Pia
Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats
Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet
Okmen, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch, Thijs
Verbeurgt, Zohra Hadnan, Shanna Jacops, gemeenteraadsleden
Jan Bal, adjunct-algemeendirecteur

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling politieverordening inzake openbare
orde, rust en veiligheid naar aanleiding van de organisatie van Parkpop 2021.

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis
• Collegebeslissing 31 mei 2021 – agendapunt 32: Botaniek Live juli-augustus 2021.
• Collegebeslissing 14 juni 2021 – agendapunt 16: verwijzing naar de gemeenteraad.
Feiten en context
Om de veiligheid van Parkpop 2021 te garanderen, dient een politieverordening inzake de
openbare orde, rust en veiligheid te worden uitgevaardigd. Vanaf de editie 2005 werd steeds
een politieverordening opgesteld, waarin vermeld is dat het verboden is om gevaarlijke
voorwerpen, eigen drank (alcoholhoudende of niet alcoholhoudende) in f lessen, blik of glas
mee te brengen of te verbruiken in de Kruidtuin. De reden tot opstellen van deze
politieverordening is dat sommige bezoekers aan dit evenement f lessen sterke drank tot zelf s
bakken bier in de Kruidtuin meebrachten en daar hun meegebrachte drank verbruikten met als
gevolg overdreven drankmisbruik, alsook het f eit dat de verpakking van deze dranken
eventueel als wapen kan gebruikt worden.
Juridische grond
• Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de stad Mechelen.
• Artikels 119 en 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet.
Argumentatie
Het is noodzakelijk om over te gaan tot het nemen van meerdere tijdelijke maatregelen ter
vrijwaring van de openbare orde, rust en veiligheid in de Kruidtuin naar aanleiding van
Parkpop 2021.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad stelt de politieverordening inzake de openbare orde, rust en veiligheid, naar
aanleiding van de organisatie in de Kruidtuin van Parkpop 2021 vast als volgt:
Artikel 1:

Het is verboden om gevaarlijke voorwerpen, eigen drank (alcoholhoudende of niet alcoholhoudende) in f lessen, blik of glas mee te brengen of te verbruiken in de Kruidtuin tijdens
Parkpop 2021, meer bepaald op volgende data en telkens tussen 19.00 en 22. 00 uur:
- Donderdag 1 juli 2021
- Donderdag 8 juli 2021
- Donderdag 15 juli 2021
- Zondag 22 juli 2021
- Donderdag 29 juli 2021
- Donderdag 5 augustus 2021
- Donderdag 12 augustus 2021
- Donderdag 19 augustus 2021
- Donderdag 26 augustus 2021
Artikel 2:
Tijdens Parkpop 2021 wordt, met uitzondering van laden en lossen voor de strikt noodzakelijke
tijd, het parkeren van gemotoriseerde voertuigen in de Kruidtuin verboden.
Artikel 3:
Huidige verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal
bestuur.
Artikel 4:
Overtredingen van onderhavig besluit zullen worden bestraft met een administratieve geldboete ten bedrage van maximum 350 euro overeenkomstig de procedure bepaald bij titel 6
van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening.
Artikel 5:
Af schrift van huidige verordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van de
Provincieraad van Antwerpen en aan de Grif fies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Mechelen en aan de sanctionerend ambtenaar in het kader van de
Gemeentelijke Administratieve Sancties.
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