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burgemeesterbesluiten GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 14 april 2022

Juridische Zaken

1 2022_BURG_00026 Politiebesluit van de  Burgemeester van 14 april 
2022 tot het nemen van de nodige maatregelen in 
het kader van de komende voetbalwedstrijd 
tussen KSV Rumbeke en SKRD op 16 april 2022 - 
Goedkeuring

Samenstelling:

Zijn eveneens aanwezig:
de heer Nathalie Muylle, Wnd. burgemeester

Verontschuldigd:
de heer Kris Declercq

Beschrijving
Juridische grond
Op grond van art 135§2 NGW hebben de gemeenten 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 art 135§2: 1°,2°,3° en 7°.

Gelet op de art 133, 133 bis en 135 NGW;

Context en argumentatie
De match tussen KSV Rumbeke en SKRD op 16 april eerstkomend is een derby met 
geladen sfeer die kan leiden tot ongewenste effecten. Daarom worden, in overleg met de 
politie, de nodige veiligheidsmaatregelen genomen die zullen gelden binnen een bepaalde 
perimeter, te starten 3 uur voor en eindigend 3 uur na de wedstrijd.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing

Besluit
Artikel 1

 Op 16 april 2022 wordt een perimeter ingesteld rond het stadion die zal gelden 3 
uur voor en eindigend  3 uur na de wedstrijd.
 "Oekensestraat tussen Izegemsestraat en de Schaapstraat, Schaapstraat, 
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Kwadestraat tussen de Schaapstraat en de Oekensestraat, Pastoors Slossestraat 
en parking". 

 Volgende verbodsbepalingen gelden binnen de perimeter :
- nuttigen alcoholische dranken op openbaar domein
- gebruik van glas op openbaar domein ( terrassen van horeca-zaken worden in 
het kader van dit besluit niet als openbaar domein aanzien)
- samenscholing van voetbalsupporters (behalve bij de instroom en uitstroom net 
voor en vlak na de wedstrijd)
- aanzetten tot haat, woede, verwondingen en slagen
- bezit en gebruik van pyrotechnisch materiaal zoals onder andere bengaals vuur 
en rookpotten
- bezit van om het even welk wapen of gevaarlijk, snijdend of kneuzend voorwerp 
dat als dusdanig zou kunnen worden gebruikt
- bezit van elk middel om de orde te verstoren, de veiligheid van de menigte in 
gevaar te brengen en/of schade toe te brengen aan goederen en personen

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 3
Afschrift van onderhavig besluit wordt verstuurd aan:

 Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk
 Politierechtbank West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk
 Politiezone Riho
 Toezichthoudende overheid (via digitaal loket)

Artikel 4
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 14 april 2022

Namens de burgemeesterbesluiten

Geert Sintobin
Algemeen directeur

Nathalie Muylle
Wnd. burgemeester
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VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Krachtens art. 126 van de nieuwe gemeentewet


