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burgemeesterbesluiten GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 15 oktober 2020

Juridische Zaken

2 2020_BURG_00068 Politiereglement tot afbakening van de perimeter 
waarin bewakingsactiviteiten kunnen worden 
uitgeoefend en bepaling van de duur van deze 
activiteiten - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Kris Declercq

Beschrijving
Regelgeving bevoegd orgaan (bijzonder)
Artikel 134 van de Nieuwe Gemeentewet 

Juridische grond
Gelet op de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, 
meer specifiek artikel 118. 

Op basis van artikel 118 kunnen bewakingsagenten ingezet worden om toezicht te 
houden op de veiligheid in de zone die door de perimeter is afgebakend, in het geval de 
afgebakende zone alleen door de hulp- en politiediensten mag worden betreden.

Artikel 118 schrijft voor dat deze activiteiten slechts kunnen uitgeoefend worden op 
voorwaarde dat de bestuurlijke overheid een perimeter heeft ingesteld.

Gelet op het decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 285-287.

Bijlagen
1. Afsluiting Belcroom

Context en argumentatie
Op zondag 11 oktober 2020 heeft een felle brand gewoed in het bedrijf Belcroom, te 
Roeselare, Kachtemsestraat 163. Dit bedrijf kende een activiteit van behandeling van 
ferro en non-ferro materialen. Dit is een klasse 1 bedrijf. 

Na het overleg met de hulp- en veiligheidsdiensten van 14 oktober 2020 blijkt dat er 
blijvende noodzaak zal zijn om het terrein te bewaken, zowel om economische redenen 
(bewaking van de aanwezige goederen op het terrein) als omwille redenen van 
volksgezondheid (aanzienlijke hoeveelheid van zware materialen, contaminatie van 
water).

Om de private bewaking in goede banen te leiden dienen bij politiereglement de nadere 
modaliteiten te worden afgebakend (perimeter, duur, frequentie).
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Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
geen financiële implicaties

Besluit
Artikel 1
Huidig politiereglement betreft de noodzakelijke regels, onder meer tot afbakening van 
de perimeter, zoals bepaald in de wet van 2 oktober 2017, die gelden voor de bewaking 
van de site Belcroom (afgebrand bedrijf met ernstig gevaar voor de openbare 
gezondheid). 

De perimeter van de zone wordt vastgelegd op volgend terrein:

Site Belcroom – Kachtemsestraat 163, 15 meter links en rechts vanaf de toegangsweg 
naar de site.

Dit gebied is aangegeven op plan, zoals gehecht aan huidig reglement.

De bewaking heeft een permanent karakter en zal gelden zolang voornoemde redenen 
van toepassing blijven.

Artikel 2
Huidig reglement wordt geafficheerd op het stadhuis en op de website van de stad alsook 
overgemaakt aan de politie in functie van opvolging. Het is van toepassing vanaf 
donderdag 15 oktober 2020.

Aldus gedaan in zitting van 15 oktober 2020
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