GEMEENTE
KNOKKE-HEIST

Overzichtslijst overgemaakt op 24 DECEMBER 2018

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
DE GEMEENTERAADZITTING VAN
donderdag, 20 december 2018
Aanwezig :

Afwezig :
Verontschuldigd:

Graaf L. Lippens, Burgemeester;
P. De Groote, A. Wittesaele, K. Demeyere, J. Morbee, D. Despiegelaere, P.
Vlietinck, K. van der Hooft, Schepenen;
I. Reubens, M. Rombout, D. De Vlamynck, H. De Plecker, L. Lierman, A.
Vervarcke-Pattyn, P. Geerinckx, F. Naert, O. Bodyn, A. Rappé, K. Lanckriet
- Van Steen, B. De Brabandere, S. Vandierendonck - Van De Sompele, L.
Dieltiens, G. Deman, F. Pottier, F. Bienstman-De Vreeze, L. Vanneste, L.
Lewyllie, Raadsleden;
M. Gobert, Algemeen directeur
A. Vandenbussche, Schepen;
V. Engelrelst, C. Coudyser, C. Trio, Raadsleden

10. Preventie & Veiligheid - Tijdelijke politieverordening op
de veiligheid tijdens de carnavalsperiode 2019 goedkeuring.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inz. art. 119, art. 119bis en art. 135 en §2;
Gelet op het Gemeentedecreet, inz. art. 42§3, art. 186 en art.187;
Gelet op de Wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van geluidshinder;
Gelet op de Wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke
drank;
Gelet op de Wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de tarieven van de accijnsrechten op
alcohol en op alcoholhoudende drank;
Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 27 januari 2008 betreffende praalwagens;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende de milieuvergunning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van
1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft het maximaal
geluidsniveau van muziek in inrichtingen;
Gelet op het Gemeenteraadsbesluit van 26 april 2018 houdende de algemene politieverordening van
Knokke-Heist;
Overwegende dat het karrenreglement in de gemeenteraad van 20 december 2018 ter goedkeuring wordt
voorgelegd;
Overwegende dat de gemeente tot taak heeft in te staan voor een goede politie over de openbare
zindelijkheid, gezondheid, veiligheid en rust op de openbare plaatsen, in het bijzonder op de openbare
weg zoals bepaald in artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet;

Overwegende dat de gemeente Knokke-Heist elk jaar carnaval organiseert en er gedurende de
carnavalsperiode en in het bijzonder tijdens de stoeten op zondagnamiddag en op dinsdagavond steeds
een grote volkstoeloop is;
Overwegende dat een aantal bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn om zowel de veiligheid van de
toeschouwers te kunnen waarborgen als om het normale verloop van de middagstoet op zondag en de
avondstoet op dinsdag tijdens de carnavalsperiode te kunnen verzekeren;
Overwegende dat de doelstellingen van de tijdelijke politieverordening op de veiligheid tijdens de
carnavalsperiode zijn:

ervoor zorgen dat de burgers een nette en veilige omgeving ter beschikking hebben tijdens de
carnavalsperiode;

ervoor zorgen dat de overlast en de gezondheidsrisico’s vanwege de verkoop van alcohol beperkt
worden en de maatregelen leiden tot een gezonder uitgaansklimaat waarin op een verantwoorde
manier alcohol verschaft wordt;

ervoor zorgen dat de risico’s op ongevallen beperkt zijn, onder meer door de aanwezigheid van
glas en glazen drankrecipiënten in de cafés en in het straatbeeld te beperken;

ervoor zorgen dat het verwonden, het besmeuren en het bevuilen van personen voorkomen
wordt.
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

1. Algemene bepalingen

BESLUIT:

Artikel 1. Voor de toepassing van deze politieverordening wordt verstaan onder:
Bevoegde personen:
-

De vaststellende ambtenaren aangesteld in het kader van de wet van 24 juni 2013 op de
gemeentelijke administratieve sancties;
De politieambtenaren en agenten van politie overeenkomstig de wet op het politieambt van 5
augustus 1992.

Carnavalsperiode: van zaterdag 02 maart 2019 om 19.00u tot woensdag 06 maart 2019 om 12.00 uur.
Feestzone: afgebakende zone gedurende de carnavalsperiode, geografisch begrensd door, en inclusief
(zie plan als bijlage):
het Heldenplein tot aan de Duinenstraat/O.L.Vrouwestraat, de Knokkestraat tussen de
Kursaalstraat en de Polderstraat;
de Noordstraat tussen de Knokkestraat en de Guido Gezellestraat, de Guido Gezellestraat tussen
de Noordstraat en de Kursaalstraat, de Kursaalstraat tussen de Elizabetlaan en het rond punt met
de Markstraat/Westkapellestraat;
de Kerkstraat tussen de Kursaalstraat en de De Vrièrestraat, de Kardinaal Mercierstraat tussen de
Elizabetlaan en de Kerkstraat en de Vlamingstraat vanaf de Kursaalstraat tot aan huisnummer 23.
Drankgelegenheid: publiek toegankelijke plaats of tijdelijke inrichting (café of vergunde drank- en/of
eettent, frituur, meeneemrestaurant) waarin één van de activiteiten tijdens de carnavalsperiode erin
bestaat drank te verkopen of te verstrekken.
Stoetenzone: afgebakende zone op zondag van 8:00 uur tot 24:00 uur en op dinsdag van 13:00 uur tot
24:00 uur en geografisch begrensd door, en inclusief (zie plan als bijlage):
-

in
in
in
in

het
het
het
het

noorden: de Elizabetlaan, met inbegrip van de Graaf d’Ursellaan;
zuiden: de spoorweg van de NMBS;
oosten: de Krommedijk;
westen: de Heistlaan.

Sterke drank: drank zoals bepaald in artikel 16 van de Wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur
en de tarieven van de accijnsrechten op alcohol en op alcoholhoudende drank.

Artikel 2. Toepassingsgebied
Deze politieverordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist en op elk
persoon die zich op het grondgebied bevindt ongeacht zijn woonplaats of nationaliteit.
Artikel 3.
§1. Het bij zich hebben van producten en voorwerpen die de veiligheid van personen in het gedrang
kunnen brengen of personen kunnen verwonden en van producten of voorwerpen die kunnen gebruikt
worden om personen te bevuilen of te besmeuren, is tijdens de carnavalsperiode en binnen de stoeten- of
feestzone verboden.
§2. Het achterlaten op de openbare weg van glas, breekbare materialen of andere recipiënten die
snijwonden kunnen veroorzaken is tijdens de carnavalsperiode en binnen de stoeten- of feestzone
verboden.
Artikel 4.
Het bij zich hebben van stroomgeneratoren, licht ontvlambare vloeistoffen en gemakkelijk brandbare
materialen is, tijdens de carnavalsperiode en binnen de stoeten- of feestzone, verboden.
Artikel 5.
Het verbod krachtens artikel 4 is niet van toepassing voor de officieel ingeschreven groepen en alle
andere ingeschreven carnavalisten tijdens de stoeten:
ze zijn verplicht alle verantwoorde maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het bijvullen
van de brandstof niet dient te gebeuren tijdens en op het parcours van de stoeten;
zij dienen zich verder te schikken naar de bepalingen van het “karrenreglement”:
o het vervoer van de brandstof dient te gebeuren in een metalen recipiënt (type “jerrycan”)
die goed dient te worden afgesloten;
o het bijvullen van het brandstofreservoir dient te gebeuren met behulp van een hulpstuk
dat aangepast moet zijn aan de vulopening;
o bij het vervoer en de manipulatie van de generator en de brandstof moet de grootste
voorzichtigheid in acht worden genomen.
Artikel 6.
Binnen de carnavalsperiode is het verboden om glazen drankrecipiënten en sterke drank te verkopen of
gratis aan te bieden in winkels en verkoopautomaten binnen de perimeter vastgesteld als volgt:
in het noorden: de Elizabetlaan, met inbegrip van de Graaf d’Ursellaan;
in het zuiden: de spoorweg van de NMBS;
in het oosten: de Krommedijk;
in het westen: de Heistlaan;
-

van
van
van
van

zaterdag 20.00 tot zondag 08.00 uur;
zondag 13.00 tot maandag 08.00 uur;
maandag 20.00 tot dinsdag 08.00 uur;
dinsdag 20.00 tot woensdag 12.00 uur.

De uitbaters van de winkels en automaten dienen dit verbod duidelijk leesbaar te afficheren in de winkel
en aan de verkoopautomaten.
Artikel 7.
§1. Tijdens de carnavalsperiode is het verboden om op de openbare weg in de stoeten- of feestzone:
1. al dan niet geopende glazen recipiënten in het bezit te hebben;
2. sterke drank in het bezit te hebben.
§2. Artikel 70 van de algemene politieverordening Knokke-Heist van 26 april 2018 is niet van toepassing
in de stoeten- of feestzone tijdens de carnavalsperiode.
Artikel 8.
In de drankgelegenheden gelegen binnen de stoeten- of feestzone is het verboden om tijdens de
carnavalsperiode glazen drankrecipiënten te gebruiken of mee te geven.
De uitbaters zijn verplicht om plastieken, kartonnen of kunststofbekers te gebruiken. Het meeleveren van
flessen is niet toegelaten.

Artikel 9.
Alle constructies, al dan niet op wielen, en personen met uitzondering van hulp- en veiligheidsdiensten en
de personen door hen aangeduid, zijn op dinsdag 5 maart 2019 verboden binnen de afgebakende
veiligheidsperimeter rond de popverbranding op het Maes en Boereboomplein.

2. Geluid
Artikel 10.
Alle vormen van geluidsversterking zijn verboden op het openbaar domein.
Artikel 11. Praalwagens
In afwijking van artikel 10 mogen ingeschreven praalwagens van de stoeten binnen de perimeter zoals
omschreven in de stoetenzone:
maximum 100dB(A) produceren op zondag van 13.00 tot 19.00 uur en op dinsdag van 18.30 tot
24.00 uur;
maximum 85dB(A) op zondag tussen 08.00 en 13.00 uur en 19.00 en 24.00 uur;
maximum 85dB(A) op dinsdag tussen 13.00 en 18.30 uur.
Alle karren dienen de stoetenzone te verlaten tegen 24.00 uur.
Artikel 12. Drankgelegenheden

§1. Drankgelegenheden gelegen in de feestzone mogen maximum 95 dB(A) geluid produceren op:
-

zaterdag vanaf 19:00 tot 05.00 uur;
zondag vanaf 17.00 tot 05.00 uur;
maandag vanaf 17.00 tot 05.00 uur;
dinsdag vanaf 17.00 tot 05.00 uur.

§2. Op deze dagen is het tussen 05.01 uur en 06.00 uur verboden meer dan 90 dB(A) geluid te produceren.

3.Maatregelen en sancties
Artikel 13.
Overtredingen van deze politieverordening kunnen aanleiding geven tot een aanmaning, een bestuurlijke
maatregel of een gemeentelijke administratieve sanctie.
De bepalingen uit de algemene politieverordening van Knokke-Heist van 26 april 2018 zijn van toepassing
op deze tijdelijke politieverordening.
Artikel 14.
Een afschrift van deze politieverordening wordt toegestuurd aan:
de Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen;
de Griffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge;
de Procureur des Konings, bevoegd in politiezaken te Brugge;
de Korpschef van de lokale politie Damme/Knokke-Heist.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Algemeen directeur,
(get.) Miet Gobert

De Voorzitter,
(get) Graaf Leopold Lippens
Voor eensluidend uittreksel :
De gemachtigde ambtenaar,
(Art. 126 van de Nieuwe Gemeentewet)
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