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burgemeesterbesluiten GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 17 februari 2022

Juridische Zaken

1 2022_BURG_00013 Politiebesluit burgemeester m.b.t. het nemen van 
de nodige maatregelen i.h.k.v. het bewaren van 
de openbare rust, orde en veiligheid omgeving 
Blommeplein en Polenplein - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Kris Declercq

Beschrijving
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
Zowel door stadsdiensten, gemeenschapswachten, politie als omwonenden werden de 
afgelopen tijd een aantal vaststellingen gedaan in de omgeving 
Blommeplein/Delaerestraat/ Sint-Alfonsusstraat/Polenplein die een bedreiging vormen 
voor de openbare rust, orde en veiligheid.

Het betreft hier onder andere (overmatig) alcoholgebruik op het openbaar domein, 
vervuiling van het openbaar domein met onder andere glazen drankrecipiënten, 
nachtlawaai en vandalisme.

Deze problematiek was geen eenmalig gegeven maar deed zich op verschillende dagen 
voor , met name op vrijdagavonden/nachten.

Teneinde deze problematiek op te lossen werd een veelzijdig en multidisciplinair plan 
uitgewerkt dat inzet op sensibilisering, communicatie, netheid openbaar domein en 
handhaving/sanctionering.
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Met het oog op het luik handhaving is een burgemeesterbesluit noodzakelijk dat tijdelijk 
een aantal beperkende maatregelen oplegt.

Het betreft een verbod op het gebruik van glazen recipiënten op het openbaar domein 
(met uitzondering van terrassen) en een verbod op het bezit en nuttigen van alcoholische 
dranken op het openbaar domein , in de zone Blommeplein/Delaerestraat/Sint-
Alfonsusstraat/Polenplein (inclusief aanpalende voetpaden) en dit gedurende 2 
opeenvolgende vrijdagen van 16u 's avonds tot 6u zaterdagmorgen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit
Artikel 1
Er wordt een verbod ingesteld op het gebruik van glazen recipiënten op het openbaar 
domein (met uitzondering van terrassen) evenals een verbod op het bezit en nuttigen 
van alcoholische dranken op het openbaar domein , in de zone 
Blommeplein/Delaerestraat/Sint-Alfonsusstraat/Polenplein (inclusief aanpalende 
voetpaden) te Roeselare.

Deze verboden gelden op volgende momenten:

    - vrijdag 18 februari 2022 van 16u tot zaterdag 19 februari 2022 om 6u

    - vrijdag 25 februari 2022 van 16u tot zaterdag 26 februari 2022 om 6u

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.

Recipiënten en/of alcoholische dranken die in strijd met artikel 1 worden aangetroffen op 
het openbaar domein, kunnen door de politiediensten bestuurlijk in beslag genomen 
worden.

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

 Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, Burgemeester 
Nolfstraat 10a, 8500 Kortrijk

 Politierechtbank West-Vlaanderen (piet.vantieghem@just.fgov.be)
 Politiezone RIHO
 Gouverneur (gouverneur@west-vlaanderen.be) en de Griffie van het 

provinciebestuur (griffie@west-vlaanderen.be)
 Toezichthoudende overheid (via het digitaal loket)
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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 en wordt conform artikel 134 Nieuwe Gemeentewet. ter 
bekrachtiging aan de gemeenteraad voorgelegd.

Aldus gedaan in zitting van 17 februari 2022

Namens de burgemeesterbesluiten

Geert Sintobin
Algemeen directeur

Kris Declercq
Burgemeester

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Krachtens art. 126 van de nieuwe gemeentewet


