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Afwezig

Verontschuldigd

Besprekingen en besluÍten van de gemeenteread ih opènbare zitting

Bevoegdheid

o Het decreet Lokaal Bestuur van 22.L2.2017 artikels 40 en 4L

Wetten en Reglementen

r De nieuwe gemeentewet van 24.06.L988 in het bijzonder art. 11g, 11gbis en 135$2.o De wet van 07 -72.1988 tot de organisatie van een geïntegreerde politiedienst.
o De wet van L0'11.2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening.o De wet van 24'o6.2oL3 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en haar

u itvoeringsbeslu ite n.

o Het omgevingsvergunningsdecreet van25.04.20L4 en haar uitvoeringsbesluit.

Verwijzi ngsdocu menten

I Het gemeenteraadsbesluit van 29.1L.2018 betreffende het vaststellen van het gewijzlgd
politiereglement va n de politiezone Assenede-Evergem.

r Het gecoórdineerd politiereglement van Assenede zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van
29.17.2018.
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Het gemeenteraadsbesluit van 3L.10.2019 houdende vaststellen politiereglement voor de

uitbating van het recyclagepark' 
hdón ,.n har oaenórt ent van de

Een overzicht van de voorgestelde aanpassingen aan het gecoórdineerde politiereglem

poiitiezone Assenede-Evergem.

Het voorstel van het aangepast gecoórdineerd politiereglement van Assenede dat aan de

ge mee nte raad va n 28.17'2OL9 wo rdt voo rge legd'

Verantwoording

. Op dit moment zijn er enkele wijzigingen noodzakelijk ten gevolge van wijzigingen in de hogere

wetgeving. Daarnaast worden een aantal aanpassingen voorgesteld om het gecoórdineerd

politiereglement van Assenede eenduidiger en consequenter te maken'

o De voorstellen tot aanpassingen worden gebundeld voorgelegd en gemotiveerd aan de

gemeenteraad.

o De gemeenteraad kan de voorgestelde aanpassingen aan het gecoórdineerd politiereglement

va n Assenede-Evergem goed keu ren'

r De gemeenteraad kan het aangepast gecoórdineerd politiereglement in werking laten treden op

or.L2.20t9.

Tussenkomsten

Het Vlaams Belang vraagt of de tekst in artikel t.2, t.3 en 1.4 niet beter gei.iniformiseerd wordt'

Er is sprake van " binnen een termijn van 2 maanden" en verder is er sprake van "ten laatste 60

dagen,,. Het college van burgemeester en schepenen vindt dit een terechte opmerking en zal dit

doorgeven aan de gemeente Evergem die de wijzigingen voorbereidt voor een volgende

aanpassing. Het college wijst erop dat de termijnen niet veranderen voor middelgrote

evenementen. De aanvraag voor kleine evenementen diende vroeger ten laatste 30 dagen voor

de aanvang van het evenement te gebeuren. Dat zou wel veranderen' Er zal gevraagd worden

aan Evergem wat ze hiermee precies bedoelen.

Het Vlaanis Belang vraagt om de nieuwe regels in verband met hagen en afsluitingen die

opgenomen zijn in artikel 2.35 goed te communiceren aan de bevolking. Kan hierover iets

verschijnen in de Belleman? Het college van burgemeester en schepenen is hiermee akkoord en

zal hierover ook informeren op de website.

Het Vlaams Belang vraagt wat er precies bedoeld wordt met "grondige renovatie" in artikel 3'L9

Dit ís voor interpretatie vatbaar en kan misschien beter gespecifieerd worden' Het college van

burgemeester en schepenen zal dit doorgeven aan Evergem als voorstel voor een volgende

aanpassing van het politiereglement.

Anders vraagt wat precies de definitie is van een evenement. Er was in het verleden

onduidelijkheid over een evenement van de Landelijke Gilde. Het college van burgemeester en

schepenen zal vragen aan de communicatiedienst om een definitie te formuleren'

Het college van burgemeester en schepenen heeft ook vastgesteld dat er in artikel 4.28 met

betrekking tot textielcontainers staat "op het grondgebied Evergem". Dit artikel is ook van

toepassing in Assenede, dus dit moeten worden geschrapt. Bij nazicht stond dit alleen verkeerd

gemeld in de lijst met aanpassingen, maar in het Algemeen Politiereglement stond het juist

vermeld.
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Anders vraagt waarom g2 moet worden toegevoegd bij artikel 1-.13 met betrekking tot
rustpauzes bij elektronisch versterkte muziek. Het college van burgemeester en schepenen
antwoordt dat in sommige gevallen afwijkingen mogelijk moeten zijn, maar enkel met toelating
van het college.

Anders vraagt om de nieuwe regeling in verband met feestvuurwerk (artikel 1.36) goed te
communiceren naar de bevolking. Welk beleid zal men op oudejaarsavond voeren om dit te
handhaven? Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er een onderscheid
gernaakt wordt door vuurwerk door particulieren en spektakelvuurwerk door erkende firma's
zoals in Oosteeklo of de Geirnaertfeesten. Dit moet altijd aangevraagd worden en het college zal

oordelen of er een machtiging wordt gegeven. Het college zal de communicatiedienst opdracht
geven om via sociale media de regels in verband met vuurwerk op oudejaarsavond goed te
communiceren. De handhavíng op oudejaarsavond zal pragmatisch aangepakt worden.
Anders vraagt of het niet beter is om een plaats aan te duiden in een veilige zone en op afstand
van huizen en dieren, waar op oudejaarsavond welvuurwerk mag worden afgestoken. Het
college van burgemeester en schepenen denkt dat dit organisatorisch zeer moeilijk te
organiseren is want dÍe zone moet afgesloten worden met nadar en de brandweer en
veiligheidsdiensten moeten aanwezig zijn om de veiligheid te garanderen.

Anders stelt vast dat veel struiken of bomen onwettig worden aangeplant op openbare
eigendom. Moet hierover niets worden toegevoegd bij artikel 2.35? Het college van
burgemeester en schepenen vindt dit een waardevolle suggestie en zal dit voorleggen aan de
gemeente Evergem.

Anders heeft nog een aantal technische opmerkingen bíj het document. De nummering op
pagina 43 en 44 klopt niet. De artikels 4.27,4.28 en 4.29 worden tweemaal gebruikt. Op pagina

65 staat foutief dat het reglement in werking treedt op 1 maart 2018.

Stemmen

Stemresultaat 1-5 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé,
Dominique Buysse, DieterVercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof,
Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere, St'ljn Van Hamme, AxlVan Boven)
8 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem,
Nic Van ZeÍe, RemiVan de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn,
DimitriVan Vooren)

BESLUIT

Artikell
Het aangepast gecoórdineerd politiereglement van de politiezone Assenede-Evergem wordt
vastgesteld.
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Art.2



De gemeenteraad beslist dat het gecoórdineerd politÍereglement, zoals geviseerd als bijlage, in

werking treedt op 0L.L2.2O19. Alle voorgaande politiereglementen worden met ingang van deze

datum opgeheven.

Art.3
Het gecoórdineerd politiereglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.

Art.4
Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan:

- Rechtbank van Eerste Aanleg, Opgeëistenlaan 401A te 9000 GenU

- Procureur des Konings, Opgeëistenlaan 401A te 9000 GenU

- Vredegerecht van het kanton Telzate, Suikerkaai 10 te 9060 Zelzate;

- De sanctionerend ambtenaren van de Provincie Oost-Vlaanderen, dienst juridische

aangelegenheden, Gouvernementstraat L te 9000 Gent (gasverkeer@oostvlaanderen.be en

gas@oost-vlaa nderen. be);

- Dhr. F. Mervielde, Korpschef Politiezone Assenede-Evergem, Fortune de Kokerlaan 45 te 9940

Evergem.

Namens de gemeenteraad

Get. Frederik Willems

Algemeen directeur

Voor eensluidend afschrift

Frederik Willems
Algemeen directeur

gïu È
Get. Lieven Rummens

Voorzitter gemeenteraad

Lieven Rummens

Voorzitter gemeenteraad
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