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POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling politieverordening inzake openbare
orde, rust en veiligheid naar aanleiding van 'Botaniek Live' en de onttrekking
van het binnengebied Kruidtuin aan het openbaar domein.

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis
• Collegebeslissing 14 juni 2021 – agendapunt 73: verwijzing naar de gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
Aangezien de noodzakelijkheid bestaat om over te gaan tot het nemen van meerdere tijdelijke
maatregelen ter vrijwaring van de openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van het
evenement “Botaniek Live”, dient de organisator voor deze activiteit zelf in te staan voor de
bewaking van het terrein. Hiervoor zal het binnengebied van de Kruidtuin (excl. pad langs de
Dijle) onttrokken worden aan het openbaar domein en dient de organisator een beroep te doen
op een erkende bewakingsfirma.
Deze regeling is van toepassing voor de periode 1 juli tot en met 21 augustus 2021, telkens op
vrijdag en zaterdag en bijkomend op zondag 4 juli 2021 en woensdag 21 juli 2021.
Voor het programma op donderdag blijf t de regeling zoals voorheen tijdens Parkpop van
kracht.
Juridische grond
• Algemene bestuurlijke politieverordening dd. 16.12.14
• Algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van evenementen d. 26 januari
2005
• Artikel 130 bis Nieuwe Gemeentewet: college van burgemeester en schepenen is bevoegd
voor tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.
• Artikel 119 Nieuwe Gemeentewet: de gemeenteraad maakt de gemeentelijke
politieverordeningen, met uitzondering van de politieverordeningen op het wegverkeer
bedoeld in artikel 130 bis.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad stelt de politieverordening inzake openbare orde, rust en veiligheid naar
aanleiding van “Botaniek Live” en de onttrekking van het binnengebied Kruidtuin aan het
openbaar domein, vast als volgt:
Art 1:
Dit reglement bevat de bepalingen betreffende de organisatie van Botaniek Live in de Kruidtuin
tijdens juli en augustus 2021.
Art 2a
Er wordt een zone met een welbepaalde perimeter ingesteld.
Deze zone behelst het volledige binnengebied van de Kruidtuin (excl. het pad langs Dijle).
Art 2b
Op volgende dagen worden activiteiten toegestaan:
• 2, 3 en 4 juli 2021
• 9 en 10 juli 2021
• 16 en 17 juli 2021
• 21, 23 en 24 juli 2021
• 30 en 31 juli 2021
• 6 en 7 augustus 2021
• 13 en 14 augustus 2021
• 20 en 21 augustus 2021
Telkens van 19u tem 22u.
Er wordt een af wijking geluidsnorm tot 95 dBA toegestaan.
De algemene voorwaarden van de collegebeslissingen van 26 juli, 9 augustus 2013 en 24
f ebruari 2017 inzake geluidsnormen en einduren van manifestaties dienen hierbij nageleefd te
worden.
Art 3
De organisator voorziet in een erkende bewakingsdienst, verzorgd door een erkende
bewakingsonderneming, specifiek voor de zone binnen deze perimeter en dit voor de periodes
zoals omschreven in artikel 2b van dit bijzonder politiereglement en volledig geregeld volgens
de wettelijke bepalingen en in overleg met de lokale politie.
Art 4
De personen die tijdens de uitvoering van het programma van ‘Botaniek Live’, tijdens de
periode zoals omschreven in artikel 2b van dit bijzonder politiereglement, belast worden met
de activiteiten zoals bepaald in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en
bijzonder veiligheid, dragen kledij waardoor zij duidelijk van de andere f uncties onderscheiden
zijn.
Art 5
Persoonscontrole met als enige bedoeling na te gaan of deze personen wapens of gevaarlijke
voorwerpen bij zich dragen conf orm artikel 102 van de wet van 2 oktober 2017, mogen aan de
vooraf bepaalde ingangen van het evenement en tijdens de periodes zoals omschreven in
artikel 2b van dit bijzonder politiereglement uitgevoerd worden.
Art 6
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 voorafbepaalde
zone tijdens de in artikel 2 opgenomen periodes.
Art 7
De organisator stelt een huishoudelijk reglement op dat geldt voor elke bezoeker van de zone
binnen de vastgestelde perimeter. Dit huishoudelijk reglement wordt duidelijk aangekondigd
aan elke ingang, alvorens men de perimeter overschrijdt.
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Art 8
Huidige verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal
bestuur.
Art 9
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 van 24 juni 2008.
Art 10
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 sanctionerende ambtenaar in het kader van de
Gemeentelijke Administratieve Sancties.
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