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/

Referte:

Agendanummer: 20

De gemeenteraad,
Gelet op het politiereglement omtrent het sluiten van drankslijterijen vastgesteld door de
gemeenteraad van 6 juni 1977;
Gelet op de noodzakelijkheid dit reglement te herzien;
Overwegende dat door de invoering van een sluitingsuur voor drankgelegenheden
’s nachts de openbare orde kan gegarandeerd worden en overlast kan worden voorkomen;
Gelet op het belastingreglement op drankslijterijen;
Gelet op alle wettelijke en decretale bepalingen ter zake;
BESLUIT:
Art. 1

Met ingang van 1 januari 2017 wordt het gemeenteraadsbesluit van
6 juni 1977 houdende het politiereglement op het sluiten van drankslijterijen,
opgeheven.

Art. 2

Met ingang van 1 januari 2017 wordt het openingsuur van de drankslijterijen op vijf
uur (5 uur) ‘s morgens bepaald en het sluitingsuur op:
a) de vrijdagen, zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen op twee uur (2 uur)
de volgende ochtend;
b) de overige gewone werkdagen op één (1 uur) de volgende ochtend.

Art. 3

Het is verboden om luidsprekers te plaatsen op de openbare weg of in de lokalen welke
zonder afsluiting rechtstreeks op de openbare weg uitgeven.

Art. 4

Overtredingen van dit reglement worden gestraft met politiestraffen voor zover door
wetten, decreten geen andere straffen bepaald zijn.
De personen welke in de lokalen voorzien onder artikel 2 wanorde, stoornis of rumoer
zouden verwekken en weigeren de lokalen, zoals vermeld onder artikel 2, te verlaten op
eerste verzoek van de politie, zullen gestraft worden met politiestraffen.

Art. 5

Iedere uitbater van lokalen bedoeld onder artikel 2 welke aan de politie de toegang zou
weigeren om zich aan het toezicht te onttrekken, zolang er licht is of verbruikers
aanwezig zijn, zal gestraft worden met politiestraffen.

Art. 6

Overtredingen op het huidig reglement kunnen vastgesteld worden door de
agenten en officieren van gerechtelijke politie.

Art. 7

De burgemeester heeft het recht, bij afzonderlijk besluit het uur voorzien in
artikel 2 te wijzigen voor de dagen die hij zelf zal bepalen:
a) deze toelating zal schriftelijk in de vorm van een nachtvergunning, na advies
van de politie, worden gegeven wanneer ze persoonlijk is;
b) deze toelating zal op de gebruikelijke wijze worden afgekondigd, wanneer zij
algemeen is.
Hiervoor dient een belasting conform het toepasselijk belastingreglement betaald
te worden.

Art. 8 In tegenstrijd met artikel 7 is er geen besluit van de burgemeester vereist ter
gelegenheid van de kermissen en zijn de openings- en sluitingsuren voorzien
onder artikel 2 van dit besluit niet van toepassing op het centrum, wijken of
deelgemeenten waar deze kermissen plaats hebben, zijnde drie dagen voor
plaatselijke kermissen. Ook op oudejaarsavond, nieuwjaarsavond en carnaval is er
geen besluit van de burgemeester vereist.
Art. 9 Handhaving
a) De burgemeester kan een vergunning conform artikel 7 afgeleverd, tijdelijk of
definitief stopzetten of de verlenging van een vergunning tijdelijk of definitief
weigeren na vaststellingen van overlast of verstoring van de openbare orde of
om een andere geldige reden.
b) Bij vaststelling van uitbating van een drankgelegenheid buiten de openingsuren
bepaald in artikel 2 van dit reglement zonder nachtvergunning conform artikel
7, kan de politie de drankgelegenheid onmiddellijk sluiten waarbij de vordering,
zoals bepaald in het belastingreglement op nachtvergunningen, verschuldigd
blijft.
Art.10 Afschrift van dit reglement zal overgemaakt worden aan de politiediensten voor
verdere uitvoering.
Art.11 Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk
toezicht van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd.
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