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burgemeesterbesluiten GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 5 juli 2022

Juridische Zaken

1 2022_BURG_00039 Politiebesluit burgemeester  tot instellen van een 
glasverbod tijdens Parkies - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Kris Declercq

Beschrijving
Regelgeving bevoegd orgaan (bijzonder)
Artikelen 133, 133bis en 135 Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond
Op grond van artikel 133 NGW is de burgemeester belast met de uitvoering van de 
wetten, de decreten, de ordonnanties, de verordeningen en de besluiten van de Staat, de 
Gewesten, de Gemeenschappen, de Gemeenschapscommissies, de provincieraad en de 
bestendige deputatie van de provincieraad, tenzij zulks uitdrukkelijk aan het college van 
burgemeester en schepenen of aan de gemeenteraad is opgedragen.

Op grond van art. 135 §2 NGW  hebben de gemeenten ook tot taak in het voorzien ten 
behoeve van de inwoners in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de 
gezondheid, de veiligheid en de rust op de openbare wegen en plaatsen en in openbare 
gebouwen en meer specifiek 135 § 2: 1°, 2°, 3° en 7° NGW.

Gelet op de art. 133, 133bis en 135 NGW en art. 286 van het decreet lokaal bestuur.

Context en argumentatie
Tijdens de maanden juli en augustus vinden telkens op vrijdag Parkies (parkconcerten) 
plaats in het Sint-Sebastiaanspark.

Teneinde de veiligheid aldaar optimaal te garanderen voor de bezoekers en omwonenden 
is het aangewezen potentieel gevaarlijke zaken te weren. Dit geldt in het bijzonder voor 
glas.

Daartoe wordt een een glasverbod ingesteld in de zone zoals hieronder afgebakend en dit 
op de dagen en uren van de Parkies.
(8 juli 2022, 15 juli 2022, 29 juli 2022, 5 augustus 2022, 12 augustus 2022, 19 augustus 
2022, telkens van 18h tot 24h) .

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.
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Artikel 1
Op 8 juli 2022, 15 juli 2022, 29 juli 2022, 5 augustus 2022, 12 augustus 2022, 19 
augustus 2022, telkens van 18h tot 24h geldt een verbod tot het bij zich houden van 
glazen recipiënten, ongeacht hun vorm of inhoud,  in navolgende zone (gelegen tussen 
Kattenstraat, Grote Bassinstraat en de aangrenzende fiets-en wandelpanden waarbij de 
wegen en paden die de grens uitmaken van de zone geacht worden tot de zone zelf te 
behoren)::

Artikel 2
Overtredingen van dit besluit zullen bestraft worden met een administratieve sanctie 
conform de wet op de gemeentelijke administratieve sancties van 24 juni 2013, artikel 
119 bis van de Nieuwe Gemeentewet en bijlage 1 van het Stedelijk Gecoördineerd 
Politiereglement .

Aangetroffen glazen recipiënten kunnen eveneens bestuurlijk in beslag genomen worden.

Artikel 3
Een afschrift van dit besluit zal verstuurd worden aan de :

• Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, 

• Politierechtbank West-Vlaanderen 

• Politiezone RIHO

• Toezichthoudende overheid (via het digitaal loket)

Artikel 4
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Dit besluit wordt na goedkeuring bekend gemaakt op de website van de Stad Roeselare 
cfr. artikels 285, 286 en 287 van het decreet lokaal bestuur en opgenomen in het 
register van de bekendmakingen. 

Aldus gedaan in zitting van 5 juli 2022

Namens de burgemeesterbesluiten

Geert Sintobin

Algemeen directeur

Kris Declercq

Burgemeester

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Krachtens art. 126 van de nieuwe gemeentewet


