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Politieverordening van de burgemeester van 10 december 2020 naar aanleiding 
van de aangekondigde protestactie dd. 13 december 2020 op het grondgebied 
van de gemeente Brakel.

Aanleiding
De e-mail dd. 9 december 2020 op naam van de lokale politie met aankondiging van een 
protestactie dd. 13 december 2020.

Regelgeving
De Nieuwe Gemeentewet, artikel 134, §1.
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 63.

Feiten, context en argumentatie
In voornoemd bericht stelt de lokale politie o.a.:

Door een aantal gebeurtenissen en contacten waar wij geen kennis van hadden of 
konden hebben op 7 december 2020, dienen wij ons advies met betrekking tot de 
actie van 13 december 2020 te herzien.
 Volgende elementen hebben geleid tot een gewijzigd advies:

o Een overleg tussen de beroepssector waartoe de actievoerders behoren en de 
Premier of zijn kabinet op 08.12.2020

o Het kennis krijgen van de wensen en verzuchtingen van de Premier met 
betrekking tot de actie, in het bijzonder zijn wens dat de Lepelstraat niet 
wordt afgesloten, maar dat anderzijds toch een onmiddellijke politieactie 
mogelijk is, inch het geval dat tock een aantal betogers naar de woning van 
de Premier zouden rijden.

o Diverse contacten van de wnd korpschef, onder meer met de dienst die 
instaat voor de beveiliging van de Premier

o De vergadering van de veiligheidscel van de gemeente Brakel op 09.12.2020
o Het overleg van de commandant ordedienst met een delegatie van de 

actievoerders van 09.12.2020.
Wij namen kennis van de aanvraag per mail van 2 december 2020, uitgaande van 
Coppens Jessica om een protestactie te voeren op het grondgebied van de gemeente 
Brakel.
Men verzamelt op parking C van de Heizel en daarna gaat het richting 
Brakel.  Ondertussen wordt de groep uitgebreid met een aantal deelnemers die 
vanaf 3 parkings aansluiten bij de initiële colonne.
In de aanvraag staat dat men tot aan de woning van de Premier wil gaan en daar 
een rouwkrans wil afleggen.
De bedoeling van de actievoerders is omdat een aantal beroepsgroepen zich 
benadeeld voelt door bepaalde versoepelingen van de coronamaatregelen die 
ingesteld werden ten voordele van bepaalde economische sectoren en niet voor hun 
sector, meer bepaald gaat het voornamelijk om contactberoepen zoals kappers en 
schoonheidsinstituten.
Het is mogelijk dat bepaalde groeperingen deze actie aangrijpen om daadwerkelijk 
de openbare orde te verstoren.  De infogaring hieromtrent gaat onverminderd voort 
tot op het moment van de actie zelf.



Wat de kans is dat ordeverstoorders zich daadwerkelijk vermengen met vreedzame 
betogers is momenteel nog niet uit te maken, doch mocht dit het geval zijn, is de 
kans op ongeregeldheden met schade voor gevolg aanzienlijk
Het gaat hier om een openbare vergadering in open lucht.  Vergaderingen of 
bijeenkomsten in open lucht blijven ten volle aan de politiewetten onderworpen.
De burgemeester als hoofd en verantwoordelijke overheid van de algemene 
bestuurlijke politie heeft onder meer als taak om stoornissen van de openbare orde 
te voorkomen en eventueel te herstellen.
De burgemeester is belast met de uitvoering van de wetten en kan dus op basis van 
de artikelen 133 en 135 NGW op eigen gezag ordehandhavingsmaatregelen nemen.
In het kader van een betoging komt deze uitvoeringsbevoegdheid tot uiting door het 
al dan niet verlenen van de vereiste, voorafgaande vergunning, het voorafgaand 
verbieden van een bepaalde betoging of het beslissen tot ontbinding van een 
betoging.De actievoerders schatten de opkomst tussen 300 en 1000 deelnemende 
wagens, de laatste ramingen spreken van 400 voertuigen.

Overwegende dat, gelet op de potentiële omvang van de aangekondigde manifestatie en 
de analyse van de lokale politie, het nemen van individuele maatregelen niet afdoende is 
en bijgevolg een meer algemene maatregel nodig is.

Besluit
Artikel 1: De protestactie dd. 13 december 2020 wordt toegelaten; dit onder volgende 
voorwaarden:
Neutrale zone

 Op 13 december 2020 wordt een neutrale zone ingesteld vanaf 13 uur tot 17 uur, 
of tot na het beëindigen van de protestactie indien deze niet is beëindigd voor 
17.00 uur.

 Deze Neutrale zone wordt afgebakend door het kruispunt 
Lepelstraat/Dorrebeekstraat/Poorterij.  Het kruispunt zelf is niet inbegrepen in de 
veiligheidszone en door het kruispunt Lepelstraat/Heksteelstraat.  Het kruispunt 
zelf is niet inbegrepen in de veiligheidszone.

 In de neutrale zone is elke samenscholing verboden.  Het begrip samenscholing 
moet als volgt begepen worden voor de toepassing van dit besluit: een openbare 
vergadering “gepaard gaande met enige tumult, waarbij het inzicht om de orde te 
verstoren niet noodzakelijk voorhanden moet zijn, maar waarbij toch kan 
gevreesd worden dat de openbare orde kan bedreigd worden

Reisroute
 Op het grondgebied van de gemeente Brakel dient de protestrit zich houden aan 

het navolgend opgelegd parcours:
o Gentsestraat, vanaf de grensscheiding met de gemeente Zwalm en daarna 

linksaf
o Twaalfbunderstraat vanaf het kruispunt met de Gentsestraat
o Uitkijktoren (einde actie en ontbinding van de stoet)
o Rechtsaf richting Oorloge en van daar N8

 Elke afwijking van dit parcours is veboden
Neerlegging rouwkrans

 Een kleine delegatie mag na de ontbinding van de stoet een krans neerleggen aan 
de kapel op de hoek Heksteelstraat-Lepelstraat

 Deze delegatie moet aanwezig blijven op de parking aan de uitkijktoren tot na de 
ontbinding van de manifestatie

 Er mag pas vertrokken worden richting bewuste kapel na uitdrukkelijke 
toestemming van de commandant ordedienst, nadat deze er zich van vergewist 
heeft dat geen actievoerders zich in de buurt van de kapel ophouden.

 Er wordt aangereden naar de plaats van de neerlegging via volgende route en 
onder begeleiding van de politie:

o Uitkijktoren
o Linksaf naar de Twaalfbunderstraat
o Linksaf Dompels
o Rechtsaf Taalman



o Rechtsaf Nieuwstraat
o Linksaf Guido Gezellestraat
o Aankomst op het kruispunt Lepelstraat/Heksteelstraat

 Er wordt weggereden van deze plaats via
o Guido Gezellestraat
o Meierij
o N462 (Kasteeldreef)

Verboden handelingen
 Het is verboden om voorwerpen uit de voertuigen te gooien die kunnen kwetsen 

of bevuilen, inzonderheid voedingmiddelen zoals tomaten, eieren of bloem en verf
 Het is verboden om tijdens het rijden om voorwerpen uit re voertuigen te steken 

die kunnen kwetsen, inzonderheid vlaggen op stok
 Elke aanbrenging van opschriften op het openbaar domein is verboden

Toegelaten handelingen
 Een rouwkrans mag afgelegd worden aan de uitkijktoren
 Vanuit voertuigen mogen bloemen uitgegooid worden aan de uitkijktoren.
 Een rouwkrans mag neergelegd worden ter hoogte van de kapel op de hoek van 

de Lepelstraat en de Heksteelstraat door een kleine delegatie. Hiervoor mag die 
delegatie in overeenstemming met de op dit moment geldende sanitaire regels 
inzake de beheersing van het coronavirus hun voertuigen verlaten.

 Verkeersmaatregelen - Eenrichtingsverkeer
 Tussen 15 uur en 17 uur wordt in de Twaalfbunderstraat een eenrichtingsverkeer 

ingevoerd vanaf de Gentsestraat richting Oorloge tot aan het kruispunt met 
Oorloge/Twaalfbunderstraat

  Er wordt een eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Oorloge vanaf het kruispunt 
met de Twaalfbunderstraat tot het kruispunt met de Kleibergstraat

 Het eenrichtingsverkeer wordt aangeduid door de verkeersborden C1/F19
De technische dienst van de gemeente Brakel zal instaan voor het plaatsen van de 
nodige verkeersborden; in samenspraak met de lokale politie.
Artikel 2: Het besluit van de burgemeester dd. 9 december 2020 
betreffende “Politieverordening van de burgemeester dd. 9 december 2020 naar 
aanleiding van de aangekondigde protestactie dd. 13 december 2020 op het grondgebied 
van de gemeente Brakel” wordt opgeheven.
Artikel 3: Deze politieverordening zal onverwijld worden voorgelegd aan de 
gemeenteraad die ze dient te bevestigen.
Artikel 3: Overeenkomstig artikelen 14 en 19, 2e lid van de gecoördineerde wetten op de 
Raad van State kan tegen deze beslissing een beroep tot opschorting en nietigverklaring 
worden ingesteld bij de Raad van State, wegens overtreding van hetzij substantiële, 
hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van 
macht, binnen zestig dagen vanaf de kennisgeving of bekendmaking. Dit beroep kan 
worden ingesteld door middel van een aangetekend verzoekschrift dat is ondertekend 
door de partij of door een advocaat die is ingeschreven op de tabel van de Orde van 
Advocaten.
Artikel 4: Deze verordening zal worden bekendgemaakt zoals voorgeschreven in artikel 
287 van het Decreet over het Lokaal Bestuur en treedt in werking op 13 december 2020 
en eindigt op 13 december 2020 om middernacht.

Namens de burgemeester,

De Algemeen Directeur
Jurgen De Mets

De Burgemeester
Stefaan Devleeschouwer

Voor éénsluidend afschrift:
Brakel, 11 december 2020



De Algemeen Directeur
Jurgen De Mets

De Burgemeester
Stefaan Devleeschouwer
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