Han
ndel in verrdovende middelen
n: de Stad sluit twee
e horecazaaken in La
aken

Brussel, 26 juni 20
013 - De politiediensten
n van de Sta
ad Brussel voerde onlaangs contro
oleacties
die hebben geleid tot de tijdellijke sluiting
g geleid van
n twee hore
ecazaken in Laken omw
wille van
activiteiten die verb
band houden met drugs
shandel.
“Door d
deze sluiting
g kunnen we
w niet allee
en de overla
ast door he
et slechte beeheer van de
d zaken
een haltt toeroepen
n, maar ook
k de veilighe
eid voor de
e buurtbewo
oners garan
nderen,” legt Freddy
Thielem
mans uit, burrgemeester van de Stad
d Brussel.
Na versscheidene in
nterventies - spontane acties of na
a klachten van omwonnenden - ste
elden de
politiedie
ensten in tw
wee horecaza
aken in Lakken herhaald
delijke inbreu
uken vast diie de openb
bare orde
verstoren, waaronde
er verdachte praktijken en
n knokpartije
en. Een politieonderzoekk bracht de herhaalde
h
verkoop van verbode
en middelen aan het lichtt.
[1]

nkomstig de
e geldende wetgeving inzake verd
dovende middelen
w
werden beid
de zaken
Overeen
verzegelld voor een periode
p
van drie maande
en, om een einde
e
te mak
ken aan de hherhaaldelijk
ke illegale
praktijke
en.
“Ik wil d
de politiedien
nsten bedank
ken voor hun
n onderzoek
k en hun werk op het terrrein, waard
door ze in
eerste in
nstantie de feiten
f
konden
n aantonen e
en vervolgen
ns de illegale
e praktijken in de zaken
n een halt
konden toeroepen. De bekendm
making van
n de twee besluiten to
ot sluiting vvormt een duidelijke
d
waarsch
huwing voor alle uitbaters die de g
geldende we
etgeving niett naleven. D
De sluiting geeft
g
ook
duidelijkk blijk van on
nze wil om snel te hand
delen in de strijd tegen drugshandeel en de ove
erlast die
ermee g
gepaard gaat,
t,” aldus Fred
ddy Thielema
ans.
Deze op
peratie is voo
or de Burgem
meester een b
belangrijke stap
s
in de richting van eeen betere con
ntrole van
overlast door uitbaters die het nie
et nauw nem
men met de wetgeving.
w
“De illeg
gale praktijken in de Brusselse hande
elszaken stille
eggen in het belang van de buurtbew
woners en
waken o
over de open
nbare orde in
n onze stad,, dat zijn twe
ee punten diie bovenaann mijn agend
da staan,”
besluit F
Freddy Thiele
emans.
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De ge
emeentelijke overheid
o
is (kra
achtens artike
el 9 bis van de
e wet van 24 februari
f
1921)) bevoegd om
m een zaak
te sluiten
n die zich me
et illegale verrkooppraktijken
n bezighoudt, verboden middelen
m
leverrt of het gebrruik ervan
vergemakkkelijkt. Een tijdelijke
t
sluiting - voor ma
aximaal zes maanden - kan
k
door de ggemeentelijke
e overheid
worden o
opgelegd als er aanwijzing
gen zijn voor herhaaldelijke
e illegale feite
en die de veeiligheid in he
et gedrang
brengen e
en in de omge
eving van de zaak
z
voor onru
ust zorgen.

