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Politieverordening van de burgemeester van 28 januari 2021 naar aanleiding 
van de aangekondigde protestactie dd. 30 januari 2021 op het grondgebied van 
de gemeente Brakel.

Aanleiding
De e-mail dd. 26 januari 2021 op naam van de lokale politie met aankondiging van een 
protestactie dd. 30 januari 2021.

Regelgeving
De Nieuwe Gemeentewet, artikel 134, §1.
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 63.
MB 28.10.2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken, inzonderheid

 artikel 15 §9, luidende  “Een maximum van 100 deelnemers mag statische 
betogingen bijwonen die plaatsvinden op de openbare weg, waar de social 
distancing kan worden gerespecteerd, en die voorafgaand werden toegelaten door 
de bevoegde gemeentelijke overheid overeenkomstig artikel 16; en 

 artikel 16 luidende : “De bevoegde lokale overheid gebruikt de matrix bedoeld 
door de Nationale Veiligheidsraad tijdens diens vergadering van 24 juni 2020, die 
haar daartoe ter beschikking wordt gesteld, wanneer ze een toelatingsbeslissing 
neemt met betrekking tot de organisatie van de door artikel 15 toegelaten 
activiteiten

Het gemeentelijk reglement betreffende de administratieve sancties.
Manifestaties en samenscholingen op het openbaar domein zijn verboden, tenzij na 
voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester.
Alle manifestaties en samenscholingen moeten schriftelijk kenbaar gemaakt worden, 
ten minste 15 dagen voor de geplande datum van de activiteit.
De kennisgeving bevat minstens onderstaande informatie:
1° uur en plaats van concentratie
2° uur van vertrek
3° gevolgde weg
4° plaats en uur van ontbinding als het een manifestatie betreft
5° raming van het aantal deelnemers
6° voorziene organisatiemaatregelen
7° naam, adres, GSM-nummer van de organisatoren
Het in bezit zijn van enig abnormaal voorwerp dat kan gebruikt worden om te slaan, 
steken of verwonden, alsook het dragen van helmen of schilden, is verboden tijdens 
voornoemde manifestaties of samenscholingen

Feiten, context en argumentatie
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. 30 januari 2021 wordt toegelaten; dit onder volgende 
voorwaarden:



 De statische manifestatie mag enkel plaats vinden op het Stationsplein en het 
gedeelte van de Spoorwegstraat tussen het kruispunt met de Sint Pieterswijk en 
het Stationsplein

 De doorgang tussen de Rondweg en de Stationsstraat, afgebakend met touw, 
dient steeds gevrijwaard te blijven en beschikbaar voor het doorgaand verkeer

 De betoging mag niet aanvatten voor 12.00 uur en de plaats van de manifestatie 
dient ten laatste om 15.00 uur ter beschikbaar zijn voor het verkeer

 Het is de verantwoordelijkheid van de organisator om toe te zien dat er nooit 
meer dan 100 personen deelnemen aan de door hem georganiseerde statische 
betoging.  Hierbij zal hij de aanwijzingen en bevelen van de politie strikt dienen 
na te leven

 De organisator zorgt middels een goed herkenbare interne ordedienst voor het 
ordentelijk verloop van de betoging

 de lijst met de leden van de interne ordedienst dient ten laatste op vrijdag 29/01 
aan de politiediensten worden bezorgd

 Het bezit van wapens of het vervoer ervan in voertuigen waarmee men naar de 
manifestatie komt is totaal verboden .  Voor dit besluit wordt de definitie die 
eraan gegeven wordt in het artikel 135 van het Strafwetboek, gebruikt

 Het bezit van vuurwerk, of rook verspreidende voorwerpen zoals Bengaals vuur is 
verboden

 De organisator is verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen die tijdens de 
manifestatie zouden worden aangebracht 

De technische dienst van de gemeente Brakel zal instaan voor het plaatsen van de 
nodige verkeersborden; in samenspraak met de lokale politie.
Artikel 2: 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 30 januari 2021 en 
eindigt op 30 januari 2021 om middernacht.

Namens de burgemeester,

De Algemeen Directeur
Jurgen De Mets

De Burgemeester
Stefaan Devleeschouwer

Voor éénsluidend afschrift:
Brakel, 28 januari 2021

De Algemeen Directeur
Jurgen De Mets

De Burgemeester
Stefaan Devleeschouwer
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